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Розглянуто взаємозв’язок соціального, людського та клієнтського капіталів підприємств сучасної сфери ту-

ризму та індустрії гостинності. Дослідження особливостей нематеріальних активів підприємств охопило значну 
кількість теоретичних та методологічно-практичних підходів, які на сьогодні представлені у зарубіжних та віт-
чизняних працях. Використано ряд загальних і спеціальних методів, а саме: історичний та логічний метод (для 
вивчення теоретичних основ та еволюції оцінки методології соціальних, клієнтських та людських капіталів 
компанії); метод аналізу та синтезу; метод порівняння та групування (для систематизації показників, які вико-
ристовуються для оцінки соціальних, клієнтських та людських капіталів компанії); абстрактний та логічний 
метод (для теоретичних узагальнень і висновків). Запропоновано виділення метасоціальної складової капіталів 
підприємства сфери послуг. Результати вивчення можуть бути використані для покращення методів управління 
та реалізації інноваційної політики на підприємствах сфери туризму та індустрії гостинності. 
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Рассмотрен вопрос взаимосвязи социального, человеческого и клиентского капиталов предприятий совре-

менной сферы туризма и индустрии гостеприимства. Изучение особенностей нематериальных активов пред-
приятий охватило значительное количество теоретических и методологически-практических подходов, которые 
существуют сегодня в зарубежных и отечественных работах. Использован ряд общих и специальных методов, а 
именно: исторический и логический метод (для изучения теоретических основ и эволюции оценки методологии 
социальных, клиентских и человеческих капиталов компании) метод анализа и синтеза; метод сравнения и гру-
ппировки (для систематизации показателей, используемых для оценки социальных, клиентских и человеческих 
капиталов компании) абстрактный и логический метод (для теоретических обобщений и выводов). Предложено 
выделить метасоциальную составляющую капиталов предприятия сферы услуг. Результаты исследования могут 
быть использованы для улучения методов управления и реализации инновационной политики на предприятиях 
сферы туризма и индустрии гостеприимства. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В умовах пост-

індустріального суспільства зростає тенденція до 
зниження ваги ресурсів, на яких базуються первинні 
конкурентні переваги, і, відповідно, зростає роль 
інтелектуальної складової та інноваційної діяльнос-
ті. Основними чинниками, які вплинули на структу-
ру торговельного процесу за останні десятиліття, є 
маркетизація і соціалізація сучасного суспільства. 
Ці процеси призвели до зміни мислення управлінців 
підприємств і переорієнтації діяльності підприємств 
від виробничих стратегій до ринкових (клієнто-
орієнтованих) [1]. Окрім того, на сьогодні конкурен-
тні переваги реалізуються в межах локальних виро-
бничих формувань. Так в сучасній індустрії туризму 
спостерігається орієнтація в діяльності підприємств 
на задоволення потреб споживачів та, по можливос-
ті, управління інтересами клієнтів, формуванням 
моди на певні види туризму під розробці новітніх 
турпродуктів. Таким чином, виникає потреба у 
більш тісній співпраці з потенційними клієнтами, 
надання широкого спектру послуг консультування 
та інформування, самопрезентації турфірм. Деякі 
економісти навіть пропонують виділити як окремий 
вид обслуговуання саме роботу з клієнтами в сучас-
них етапах торговельного процесу – системи 

інформаційно-консультативного обслуговування [1]. 
На сьогодні у вітчизняній практиці формується 

думка щодо необхідності урахування високого сту-
пеня резонансної взаємодії складових елементів не-
матеріальних активів підприємства, оскільки, пер-
винно «всі елементи людського капіталу є динаміч-
ними» [2]. Між тим, розгляд клієнтського, людсько-
го та соціального капіталів як окремої ресурсної 
складової підприємств, зокрема, з урахуванням спе-
цифіки роботи суб’єктів підприємницької діяльності 
сфери туризму та індустрії, проведено не було. 

Мета роботи –проведення систематизації основ-
них теоретичних та методично-практичних підходів 
з питання соціального, клієнтського та людського 
капіталів підприємства; критичний аналіз поглядів 
на структуру нематеріальних активів (інтелектуаль-
ний капітал) підприємств сфери послуг, а також 
з’ясування ролі клієнтського капіталу в підвищенні 
ефективності роботи підприємств туризму та індус-
трії гостинності; розробка власного підходу до взає-
мозв'язку клієнтського та інших видів капіталу під-
приємств даної сфери послуг. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 
світовому рейтингу за Індексом конкурентоспромо-
жності у сфері подорожей і туризму Україна в 
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2017 р. посіла 88-те місце (що значно нижче ніж у 
2009 р., коли за даним рейтингом країна займала 77-
у позицію); частка туристичної галузі у ВВП країни 
склала 1,4%; частка працюючих в даній галузі від 
загальної кількості зайнятого населення становила 
1,2%, [3]. Даний індекс обчислюється за основними 
субіндексами: нормативно-правова база у сфері ту-
ризму; туристичне бізнес-середовище та 
інфраструктура; людські, культурні та природні ре-
сурси [4]. 

Згідно даних аналітичного розгляду «The Travel 
& Tourism Competitiveness Report 2017», Україна 
посідає 90 місце за показником Prioritization of Trav-
el & Tourism (втановленням пріоритетів туризму та 
подорожей); 78 місце – International Openness (за 
рівнем міжнародної відкритості); на жаль, лише 97 – 
за станом Environmental Sustainability (екологічного 
благополуччя та стійкості) [4]. Проте доволі високі 
показники нашої країни у рейтингу цінової приваб-
ливості у галузі туризму – 45 місце за показником 
Price Competitiveness (цінова конкурентоздатність); 
51 місце – за Cultural Resources and Business Travel 
(культурними ресурсами та діловими подорожами). 
Показники з оцінки людського капіталу та ролі пер-
соналу у сфері туризму згруповані у субіндексі 
«Людські, культурні та природні ресурси» Індексу 
конкурентоспроможності у сфері подорожей і тури-
зму (ІКСПТ). У 2017 р. Україна за станом людських, 
культурних та природних ресурсів посіла 118-ме [4]. 
Для оцінки та обчислення даного субіндексу засто-
совуються показники:  

- якості системи освіти, згідно аналітично-
емпіричного аналізу відповідей оцінюється в 1 –  
якщо система освіти у країні не відповідає потребам 
конкурентоспроможної економіки, і, відповідно, 7 – 
відповідає найкраще; 

- локальної доступності спеціалізованих по-
слуг з навчання та тренінгових послуг, згідно 
аналітично-емпіричного аналізу відповідей 
оцінюється в 1 – якщо у країні спеціалізовані служ-
би досліджень і підготовки кадрів відсутні; 
відповідно, 7 – наявні дієві та доступні місцеві уста-
нови світового класу з підготовки кадрів; 

- ступінь підготовки кадрів за показниками 
капіталовкладень в освіту оцінюється 1 – загалом 
компанії країни мало інвестують в людські ресурси, 
навчання та розвиток співробітників, і, відповідно – 
7 спостерігається інтенсивне інвестування з форму-
вання висококваліфікованого складу персоналу та 
заходи з мотивації і збереження кадрового складу 
підприємств галузі) [2, 4]. 

Доволі невисокий рейтинг нашої країни за ком-
плексними даними субіндексу з оцінки якості сис-
теми освіти, локальної доступності спеціалізованих 
послуг з навчання та тренінгових послуг, ступеня 
підготовки кадрів за показниками капіталовкладень 
в освіту, засвідчує актуальність досліджень, які 
пов’язані з питаннями розробки заходів з підвищен-
ня кваліфікації кадрового складу підприємств мало-
го та середнього бізнесу та необхідності реалізації 
програм з інвестування в людський капітал з боку 
керівників підприємств сфери туризму. 

 

Згідно статистичних даних, серед суб’єктів підп-
риємницької діяльності у сфері туризму та індустрії 
гостинності превалюють підприємства середнього 
та малого бізнесу, які разом складають 84,3%; при-
чому аналіз останніх засвідчив домінування (95% 
від сукупної кількості турагентів та суб'єктів, що 
здійснюють екскурсійну діяльність, юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців) саме турагентів, оскі-
льки частка суб'єктів, що здійснюють екскурсійну 
діяльність, становить лише 5 % (рис. 1) (розрахова-
но авторами за даними [5]. 

Рисунок 1 – Суб’єкти туристичної діяльності  
в Україні станом на 2016 р. 

 
В структурі суб’єктів туристичної діяльності 

України туроператори складають лише 15,7 % [5]. 
Згідно показників вартості реалізованих суб'єктами 
господарської діяльності туристичних путівок насе-
ленню за 2016 р., саме турагентами було отримано 
найвищий прибуток – 62 % від реалізації путівок [5]. 

Показники маркетингової ефективності з питань 
залучення туристів у представленому звіті «The 
Travel & Tourism Competitiveness Report 2017» оці-
нені для нашої країни доволі низько – 103 місце се-
ред 136 країн, зокрема за показником Degree of 
customer orientation – 82 місце; в той час, як за пока-
зником загальнодержавного рейтингу Україна обій-
має 65 місце (Country brand strategy rating); доволі 
високе 35 місце нашої країни за ступенем викорис-
тання Інтернет-операцій у роботі з клієнтами (Inter-
net use for biz-to-consumer transactions), а також мо-
жливістю знаходження працівників – 38 місце (Ease 
of finding skilled employees) [4]. Вищеозначене вказує 
на запровадження інноваційних методів роботи, 
особливо з використання можливостей Інтернет-
мережі, проте незадовільної маркетингової роботи 
по розширенню клієнтської бази та активному залу-
ченню потенційних споживачів. Ю. В. Карпенко 
також вказує на актуальність питання формування 
сучасного туристичного простору та появу безлічі 
успішних Інтернет-проектів, які існують за рахунок 
обороту «недовикористаних активів», в основі яких 
лежить соціальний капітал (довіра громадян, соціа-
льні звязки і відносини, т.д.); відповідно, успішні 
підприємства та фірми сфери туризму та індустрії 
гостинності – це успішні вкладники в розбудову 
соціально-клієнтського капіталу [2]. Серед широко-
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го кола зарубіжних досліджень з означеної нами 
теми інтерес складають праці з питань креативного 
використання не лише факторів виробництва, але і 
клієнської бази, при реалізації інноваційних послуг 
та продуктів; включення «управління клієнтами» як 
цільової групи інноваційного менеджменту, вивчен-
ня засобів залучення нових клієнтів на певних сег-
ментах ринку, або «перенаправлення зв'язку», щоб 
посилити сприйняття бренду; збільшення об'єму 
Інтернет-технологій, з метою забезпечення більш 
масового доступу і охоплення кінцевих споживачів, 
створення постійних стосунків із клієнтами (бази 
даних, мережеві клубні програми, програми лояль-
ності), використання нових форм просування турис-
тичного продукту, формування бренд громад, робо-
та з блогосферою; проблеми інтеграції в глобальну 
систему бронювання, розповсюдження сайтів-
агрегаторів туристичної пропозиції, впровадження 
віртуальних турів та віртуальних місць; реалізація 
технологічних інновацій як платформи для вдоско-
налення послуг, які будуть впізнавані для клієнта; 
питання економії часу як для клієнтів, так і для пер-
соналу (Weiermair 2003, Pechlaner 2006 р., Clydesdale 
2007, Hjalager, 1997; Liburd, 2005 та інші). Деякі 
економісти, зокрема Ханкінгтон, ідуть далі і визна-
чають мету та ціль керування інноваціями як забез-
печення появи так званого «керованого клієнта», а 
попит на туристичному ринку як рушійну силу ін-
новацій (Buhalis, 2000; Hall & Williams, 2008). Та-
кож у працях вказується важливість «провідних ко-
ристувачів» та перших лідерів серед клієнтів, які 
показують шлях до нових продуктів та послуг, які в 
кінцевому підсумку втрачають унікальність, щоб 
стати звичайним явищем (Stamboulis і Skayannis 
2003). Магдалена Войцих-Юркевич для оцінки кліє-
нтського капіталу вважає за доцільне запровадити 
такі показники та інструменти: звіт по роботі з кліє-
нтами та дистрибуції, лояльності та задоволення 
клієнтів [6].  

У працях вітчизняних дослідників також 
приділена увага деяким з вищеозначених проблем. 
Так Т. А. Деревянко та Т. Г. Данілова вважають, що 
введення показника відношення до організації 
пояснюється необхідністю вивчення його впливу на 
результати праці, швидкість розвитку професійних 
та особистісних компетенцій працівників, а також 
зростанням клієнтської бази підприємств сфери ту-
ризму [7]. Згідно аналізу соціологічних опитувань 
саме питання створення належних умов праці з боку 
роботодавців було визнано для 61,6% респондентів 
як вагомий фактор становлення соціально-трудових 
відносин на підприємстві [8]. 

Соціологічне дослідження проведене 
Г. К. Волчковою довело, що крім сім’ї, досить висо-
кою довірою більшості опитаних користуються ко-
леги, тобто ті люди, яких особисто добре знають в 
процесі трудової діяльності та спілкування: повну 
довіру до колег і довіру з позначкою «вище серед-
нього рівня» засвідчили 68,4 % респондентів. Слаб-
ку довіру до колег відзначили лише 9 % опитаних, 
середню довіру – 33 %. В той час, як в оцінках 
довіри до керівництва підприємств немає 
однозначності: тільки 32 % опитаних підтвердили 

«повну довіру», 56,4 % респондентів оцінили довіру 
до керівництва з позначкою «середній рівень» та 
«вище середнього рівня». Причини такої ситуації 
дослідницею вбачаються не лише в матеріальній 
складовій в широкому розумінні (непрозорості от-
римання матеріальних доходів за свою роботу, 
кар’єрне підвищення, скорочення тощо), але і 
неврахуванні специфіки роботи персоналу та віддачі 
з боку працівника, що є доволі небажаним явищем 
при розбудові ефективного соціального капіталу 
фірми. На важливість забезпеченості доходу від 
праці та соціальні норми і стандарти, які обумов-
люють загальну та трудову поведінку працівника, а 
відтак і соціально-економічні мотиви до ефективної 
праці та нагромадження соціального капіталу, зна-
ходимо і в запропонованій схемі поведінкової 
стратегії соціального актора у системі регулювання 
зайнятості та забезпеченні її ефективності, 
розробленої Г. К. Волчковою. 

Бендиков М. А. та Джамай Е. В. вважають, що 
збільшенню нематеріальних активів підприємства 
сприяє довіра та «тяжіння (інтерес) до компанії 
клієнтів», відтак серед показників, які характеризу-
ють професійний рівень кадрового складу фірми 
пропонують враховувати кількість спіробітників, які 
безпосередньо працюють з клієнтами [9]. 

В. В. Іванова зазначає, що необхідним є генера-
тор запуску у дію матеріальних та нематеріальних 
ресурсів підприємства, який має бути преведений у 
дію настільки раціонально, щоб забезпечити ефек-
тивність використання всіх інших ресурсів, а у по-
дальшому організувати їх відтворення. Реалізація 
таких завдань, безперечно, здійснюється персоналом 
економічних суб’єктів, а якість виконання залежить 
від людського капіталу [10]. 

А. Л. Гапоненко та Т.М. Орлова окреслюють ме-
ту формування та розвитку клієнтського капіталу як 
створення такої структури, яка б дозволяла спожи-
вачу продуктивно спілкуватися з персоналом ком-
панії, а за визначенням Г. Є. Фертік та інших, кліє-
нтська база являє собою сукупність осіб, з якими у 
підприємства налагоджені безпосередні контакти зі 
зворотніми зв'язками та позитивними діловими сто-
сунками [11]. Таке визначення фактично розмиває 
межі клієнського та соціального капіталів 
підприємств сфери туризму та індустрії гостинності. 
В той же час, cоціабельність соціального капіталу за 
О. М. Кожемякіною, відображає міру включення в 
соціальні контакти, комунікабельність та 
спроможність узгодити особисті та колективні 
інтереси. Розрізнення спонтанної та організованої 
соціабельності визначає ступінь раціоналізації 
спрямованості соціальних взаємодій та шляхів фор-
мування культури. Поняття інтересу у відносинах 
довіри як основи соціального капіталу займає одне з 
ключових позицій, оскільки загроза формуванню 
клієнтарних відносин криється саме у спрямованості 
та взаємоузгодженості інтересів [12]. В. В. Єрмоле-
нко та Є. Д. Попов виокремлюють наступні складові 
клієнтського капіталу підприємства: бренд, фірмове 
найменування, канали збуту, ліцензійні та інші до-
говори, наявність своїх людей (insiders) в організа-
ціях-партнерах та серед клієнтів, облік постійних 
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покупців та повторних контрактів із клієнтами; сис-
тему капітальних, надійних довготривалих довірли-
вих та взаємовигідних відносин корпорації зі своїми 
клієнтами, покупцями [14]. М. М. Бойко вважає, що 
соціальний капітал підприємств сфери послуг про-
являється як основа взаємодії персоналу із зовніш-
нім середовищем, зокрема клієнтами. Горизонталь-
ний компонент соціального капіталу проявляється 
як співпраця, довіра до професійних якостей, люд-
ське взаєморозуміння, формальне та неформальне 
спілкування, дружні (толерантні) стосунки, взаємна 
емпатія, спільне навчання, прийняття рішень, усві-
домлення та представлення власного соціального 
статусу [15]. Згідно з організаційними стандартами, 
персонал співпрацює, базуючись на формальних 
правилах і нормах, які адміністративно визначають-
ся, регулюються і відповідають певним правовим 
нормам, що робить ділові стосунки прозорими, зро-
зумілими та стандартизованими. При цьому рівні 
очікування споживача щодо якості послуг кваліфі-
куються як «адекватні»; проте, інноваційний стиль 
спілкування вимагає іншої комунікативної платфо-
рми, коли особистий соціальний та інтелектуальний 
капітал, соціальний статус можна використовувати 
як конкурентну перевагу та конвертувати ці харак-
теристики в фінансові та матеріальні цінності, за-
безпечуючи так званий (у розумінні Беррі Леонардо) 
як «бажаний» сервіс [16; 17]. М. М. Бойко зазначає, 
що у сфері послуг соціальні звязки є доволі складної 
структури (внутрішні, зовнішні, інтегровані) та спе-
цифічні:  

- внутрішні – щоденна робота, відповідно со-
ціальний капітал примножуються підвищенням мо-
тивації, заохоченням працівників, стандартами кор-
поративної культури, професійне кадрове зростання, 
сумлінність, порядність, неформальне спілкування; 

- зовнішні звязки – маркетингові зусилля, 
представлення на ринках, репутація (нами розгля-
даються у складі клієнтського капіталу); 

- інтегровані звязки – робота з клієнтами – 
увага, повага, відкритість тощо (нами розглядаються 
у складі клієнтського капіталу); завдяки складовій 
взаємостосурків з клієнтами формується особливий 
простір співпадання цінностей фірми та клієнта, що 
гатантує лояльність та відданість клієнтів фірмі [15; 
18].  

У рамках розробки маркетингової концепції, якої 
присвячено праці вчених С. Джілдін та Р. Пайк 
(1990), які віднесли до групи «маркетинговових 
активів» інтелектуальних цінностей товарні та 
фірмові знаки, логотип та репутацію фірми, 
інформаційні системи, які забезпечують серед інших 
груп «креаторів вартості» стратегічні конкурентні 
переваги підприємства [19]. Серед представників 
вітчизняної наукової школи маркетингової концепції 
інтелектуального капіталу підприємства варто згада-
ти праці О. Б. Бутнік-Сіверського (виокремлює серед 
людського та структурного, клієнтський капітал, 
2002 р.) та О. В. Кендюхова, який глибоко 
аналізуючи та досліджуючи місце, роль, значення й 
оцінки марочного капіталу, фактично доповнює 
структуру інтелектуального капіталу підприємства 
клієнтцентровананим елементом нематеріальних 

активів суб'єктів господарської діяльності [20].  
Серед запропонованих у 1997 р. Датською Радою 

розвитку торгівлі і промисловості 22 показників 
інтелектуального капіталу, які розподілялися серед 
чотирьох основних груп, була виділена група 
клієнтського капіталу, яка відображала частку на 
ринку, рівень обслуговування клієнтів, маркетинг, 
співвідношення клієнтів і працівників, 
задоволеність клієнтів та рівень оборотів, отрима-
них з постійними клієнтами [19].  

Згідно проведеного дослідження Лін Лім та 
Пітера Деллімора, за 120 показниками, які групува-
лися або до капіталів управління знаннями, або ж до 
капіталів маркетингу знань, до складу останнього 
вимірника було включено показники клієнтського 
капіталу. Як зазначає О. М. Собко, здійснена оцінка 
важливості кожного зі 120 показників засвідчила 
високий рівень придатності 7 показників саме для 
сектора клієнтського капіталу. Доктор Собко О. М. 
приходить до висновку, що «найважливіше значен-
ня у моделі інтелектуального капіталу підприємства 
має людський капітал, що впливає на формування 
організаційного капіталу, а спільно вони ґенерують 
клієнтський капітал; і лише завдяки наявності 
інтерактивних зв’язків між усіма складовими еле-
ментами інтелектуального капіталу створюється 
нова вартість» [19]. Також варто зазначити, що нами 
за основу приймається запропонована та ґрунтовно 
розроблена модель інтелектуального капіталу підп-
риємства з системою виділених структурних елеме-
нтів, зокрема людським, клієнтським та соціальним 
капіталами вченого О. О. Собко. 

З метою оцінки успішності функціонування під-
приємства Джон Кей (1996 р.) обґрунтовує поняття 
капіталу відносин («Relational Capital») при побудо-
ві «архітектури» сучасного підприємства та пропо-
нує замінити таким поняття клієнтського капіталу 
[21]. У моделі інтелектуального капіталу підприємс-
тва представника північноамериканської економіч-
ної школи Ніка Бонтіса (2002–2006 рр.), яка вміщує 
три складових елементи: людський капітал («Human 
Capital»), що виступає джерелом інновацій; струк-
турний капітал («Structural Capital») – характеризує 
внутрішнє середовище підприємства; виділено капі-
тал відносин («Relational Capital») – знання, які 
сприяють розвитку комунікаційних здібностей, рин-
кові зв’язки, зв’язки з клієнтами, постачальниками, 
канали дистрибуції, технологічні мережі, доступні в 
оточенні), включаючи і комплементарні активи [22]. 
В розгорнутій структурі інтелектуального капіталу 
підприємства К. Свейбі виділяє зовнішню структуру 
підприємства, яку наповлює клієнтцентрованими 
показниками – зв'язки з клієнтами та постачальни-
ками, торгова марка, імідж фірми [23]. Т. Стюарт 
серед трьох складових інтелектуального капіталу 
підприємства виокремлює споживчий (клієнтський) 
капітал, який формується інформацією про спожи-
вачів та постачальників [24]. 

Згідно поглядів К. Haanes та В. Lowendahl ресур-
си взаємовідносин («relational resources») існують на 
субрівнях: особистісному (знання, навички, здібнос-
ті) та колективному (організаційному). Також дослі-
дники вказують на термінологічні розбіжності у 
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існуючих класифікаціях, а не змістові – «the 
Intangible Asset Monitor, the Value Platform and the 
Three Categories of Knowledge have classification 
categories with different names but essentially the same 
meaning», звертаючи увагу на важливість тісної та 
продуктивної взаємодії між складовими інтелектуа-
льного капіталу – «the people, systems and market 
must interact with each other» [25]. Згідно представ-
леного огляду літератури, беззаперечно вбачається, 
що науковцями та економістами неодноразово звер-
талась увага на взаємозв’язок соціального, клієнтсь-
кого та людського капіталів підприємства. У галузі 
туризму та індустрії гостинності такий взає-
мозв’язок капіталів обумовлений тим, що серед ва-
жливих складових позитивного вибору споживача 
певного туристичного пакету послуг окрім довіри до 
виробника, заснованої на репутації фірми, бренду і 
т.д., у сфері туризму варто вказати на важливість 
ролі менеджера по роботі з клієнтами як способу 
надання послуги, як унаочнення та підтвердження 
високого рівня обслуговування саме даної туристи-
чної фірми. 

Таким чином, клієнський та людський капітали 
(під людським капіталом ми розуміємо професійно-
особистісні риси менеджерів та персоналу підпри-
ємства) мають високий ступінь спорідненості у ви-
робничому процесі суб’єктів туристичного госпо-
дарства. Важлива функція персоналу проявляється 
також у широкій та різноплановій діяльності з 
презентації, рекламування та донесення до конкрет-
ного споживача інформації про переваги туристич-
ного продукту та послуг певного підприємства. 
Процес модернізації клієнтського капіталу 
відбувається також шляхом забезпечення ефекту 
зворотнього звязку та перетворення клієнтів на ак-
тивних учасників і продуцентів інформації та фор-
мування іміджу фірми. Таким чином, інформація від 
фірми до споживаців є трансформованою під впли-
вом інформації, отриманої від клієнтів. Такий 
взаємозвязок буде набувати все більшої ваги та вис-
тупатиме конструктивною основою організації самої 
фірми, а також визначатиме напрям коректування 
клієнтського капіталу фірми. Сучасні потужні 
соціальні мережі надають можливості для отриман-
ня додаткових конкурентних переваг завдяки роз-
ширенню клієнтської бази, спільного використання 
власних ресурсів субпідрядниками. Таким чином, 
туристична сфера потребує кількісного та якісного 
оновлення клієнського капіталу як ресурсу. За су-
часного інноваційного напряму розвитку економіки 
донорство в нематеріальні активи підприємства – 
соціальний та людський капітали, має перманентно 
модернізований характер, здатен набувати нових 
форм та змістового наповнення з метою 
підтримання та активізації існуючих зв’язків, фор-
муванням нових стосунків з клієнтами та 
субпідрядниками та іншими учасниками єдиного 
процесу формування турпакету.  

ВИСНОВКИ. На нашу думку, клієнський капітал 
підприємства в моделі нематеріальних активів та 
резервів субєктів підприємницької діяльності сфери 
туризму та індустрії гостинності має бути представ-
лений комплексно – з відображенням існуючих звя-

зків з іншими видами капіталу підприємства: соціа-
льним та людським, як чинниками його ефективного 
функціонування. Орієнтація на споживача та 
потенційного клієнта, а також намагання 
маркетологів створити відчуття близькості свого 
підприємства до клієнта, шляхом побудови більш 
тісних та урізноманітнених соціальних звязків, 
обумовило необхідність формування певної моделі 
просоціальної складової нематеріальних активів 
підприємства (складової сформованої соціальним, 
клієнтським та людським капіталами), для якої 
притаманним є наявність мережі активного руху 
інформації та шляхів взаємопереходу виокремлених 
видів капіталів, які разом конвертуються у форму 
більш економічно ефективності роботи підприємст-
ва. 
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METASOCIAL COMPONENT OF THE CAPITALS OF THE ENTERPRISE: 

THE SOCIAL, CUSTOMER AND HUMAN CAPITALS 
V. Smagin, O. Yavorska 
Kyiv National Linguistic University 
vul. Vel. Vasylkivska, 73, Kyiv, 03150, Ukraine. Е-mail: yavorska-oksana@ukr.net. 
Purpose. This paper discusses «metasocial component of the capitals of the enterprise» as a modern concept that in-

fluences business processes and intelligent growth of the enterprises of tourism and hospitality service. Methodology. 
We have used a set of general and special methods in this article. They are historical and logical method (for the study 
of the theoretical foundations and evolution of evaluation of methodology of social, customer and human capitals of the 
company); method of analysis and synthesis (to compare the main approaches to the interpretation of the concepts and 
methods of evaluation of social, customer and human capitals); method of comparing and grouping (to systematize the 
indicators that are used to assess the social, customer and human capitals of the company); abstract and logical method 
(for theoretical generalizations and drawing conclusions). Results. Integrative interpretation of a concept of the 
metasocial component of the capitals of the enterprise is offered. This paper discusses «metasocial component» as a 
modern concept that has influenced business processes and plans of the enterprises of tourism and hospitality service. 
The research into measuring the social and customer capitals of companies have produced a plethora of proposed meth-
ods and theories over the last years. The comparative analysis of methods of evaluation of the social and customer 
capitals of modern economic entities and economic substantiation of expediency of expansion of their use in practical 
activity of the enterprises of tourism and hospitality service have become the purpose of the research. It aims at explor-
ing and assessing the extent of awareness of such concept. Originality. Advantages and disadvantages of various meth-
ods of evaluation of the metasocial component of the capitals of the enterprises are determined. Factors that effect the 
economic evaluation of the metasocial component of the capitals of the enterprises of tourism and hospitality service are 
defined. Practical value. Possible scope of implementation of certain methods of economic evaluation of the social, 
customer and human capitals of the enterprises of tourism and hospitality service is established. Distribution of the 
methodology of the metasocial component of the capitals of the enterprises in the practice of modern small businesses, 
which function in the tourism and hospitality service, will increase their investment attractiveness. Findings are used to 
support existing managerial practices and policies for better retention practices and management of human resources. 
References 25, figure 1. 
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