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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК ВАЖІЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

BUSINESS SOCIALIZATION  
AS A LEVER OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Сьогодні інноваційна діяльність має велике значення для розвитку підприємства й економіки у цілому. 

Одним із сучасних інструментів розвитку сучасного суспільства є соціальне підприємництво, тобто реа-
лізація соціально-інноваційної підприємницької діяльності, значна частина прибутків від якої спрямовуєть-
ся на вирішення соціальних проблем. Розроблення та впровадження концепції соціалізації підприємства 
необхідні як для розвитку суспільних відносин, так і в гармонізації інтересів бізнесу, держави та суспіль-
ства. У статті наводиться аналіз наукових підходів до розуміння соціалізації підприємства, опираючись 
на міжнародний досвід, та виділяються основні напрями розвитку концепційних основ. Наголошено на 
тому, що більшість авторів основним результатом інноваційного розвитку вважає технічний і дуже мало 
виділяє соціальний аспект цього процесу. У статті визначено роль соціалізації в інноваційній діяльності 
підприємства, завдання та напрями вдосконалення державного регулювання, необхідність запровадження 
моніторингу параметрів соціалізації.

Ключові слова: сутність інновацій, соціалізація інновацій, концепції, інноваційна політика, соціальна 
ефективність інноваційної політики.

Сегодня инновационная деятельность имеет большое значение для развития предприятия и эко-
номики в целом. Одним из современных инструментов развития современного общества является со-
циальное предпринимательство, то есть реализация социально-инновационной предпринимательской 
деятельности, значительная часть доходов от которой направляется на решение социальных проблем. 
Разработка и внедрение концепции социализации предприятия необходимы как для развития обществен-
ных отношений, так и в для гармонизации интересов бизнеса, государства и общества. В статье при-
водится анализ научных подходов к пониманию социализации предприятия, опираясь на международный 
опыт, и выделяются основные направления развития концептуальных основ. Отмечено, что большин-
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ство авторов основным результатом инновационного развития считает технический и очень мало вы-
деляет социальный аспект этого процесса. В статье определена роль социализации в инновационной 
деятельности предприятия, задачи и направления совершенствования государственного регулирования, 
необходимость внедрения мониторинга параметров социализации.

Ключевые слова: сущность инноваций, социализация инноваций, концепции, инновационная полити-
ка, социальная эффективность инновационной политики.

Nowadays, the phenomenon of innovation became as important for the development of the enterprise as for 
the economy equally. On a global scale  a new trend is clearly observed, which is manifested in the socialization 
of enterprises over the last decade. One of the modern tools for the development of modern society is social en-
trepreneurship. It is the implementation of socially innovative entrepreneurial activities, much of the profits from 
which are directed to solve any kind of social problems. A social mission is the main thing that distinguishes a social 
businesses from actual ones and even from a socially responsible businessmen. And unlike ordinary charity, social 
enterprises are stable business mechanisms that have a much greater impact on existing problems. They allow to 
create more efficient allocation of financial resources. The development and implementation for the concept of so-
cialization of the enterprise is necessary. Futhermore it is important equally for the development of social relations 
and in the harmonization of the interests of business, state and society. At the same time, the phenomen of business 
socialization is not a sufficiently developed activity in Ukraine. This article is devoted to the study of socialization of 
the enterprise. The article provides an analysis of scientific approaches to understanding the socialization of the en-
terprise, based on international experience and highlights the main directions of development of conceptual founda-
tions. It is emphasized that most authors consider the technical and very little social aspect of this process to be the 
main result of innovative development. The pragmatism of the need for the management of changes adequate to the 
requirements of the society is due to the fact that the above considered tendencies transfer the spectrum of business 
philosophy not to cash flows and management functions, but to leadership, partnership and social capital increase, 
often not only at the expense of physically attracted resources. Research of the organization of innovative activity 
is also impossible without allocation of the used mechanisms, definition of their essence. As a result, the authors 
identified the role of socialization in the innovation activities of the enterprise, the tasks and areas of improvement of 
state regulation, the need to monitor the parameters of socialization.

Keywords: essence of innovations, socialization of innovations, concepts, innovation policy, social effectiveness 
of innovation policy.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Інноваційна діяльність як сфера суспіль-
ної діяльності людей має свої особливі властивості, 
оскільки в її результатах відображаються як конкретні 
матеріальні активи, так і результати у вигляді розмаї-
тих нематеріальних активів. Помилково зводити інно-
ваційну діяльність лише до одержання прибутку. На 
думку все більшої кількості авторів, інноваційна діяль-
ність повинна орієнтуватися не лише на технологічний 
та економічний аспект виробництва, а й на соціальний. 

В Україні впровадження принципів соціалізації 
діяльності підприємств практикують лише підприєм-
ства корпоративного сектору, що виходять на світові 
фінансові ринки, через необхідність публікації не-
фінансових звітів та підтримки іміджу. Розроблення 
та впровадження концепції соціалізації необхідні як 
для підкреслення важливості етичної і соціально 
відповідальної поведінки підприємств для всіх учас-
ників суспільних процесів, так і для забезпечення 
безперервного системного вдосконалення соціаль-
них відносин в економіці. Це дасть змогу більшості 
підприємницьких структур посилити довгострокову 
конкурентоспроможність і репутацію через практики 
відповідального ставлення до своїх співробітників, 
споживачів та інших зацікавлених сторін. Головне, 
що відрізняє соціального підприємця від бізнес-під-
приємців і навіть від соціально відповідального біз-
несмена, – це соціальна місія. А на відміну від зви-
чайної благодійності соціальні підприємства – це 
сталі бізнесові механізми, які мають набагато біль-
ший вплив на існуючі проблеми та дають змогу 
ефективніше розподіляти фінансові ресурси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спираються автори. Аналіз останніх наукових публі-
кацій та економічної інформації свідчить про те, що в 
Україні формування цілісної наукової школи з проблем 
інноваційного розвитку перебуває у початковій стадії, 
а окремі дослідження із цього питання не мають сис-
темного характеру, недостатньо підтримані державою. 
Водночас у багатьох наукових публікаціях наголоше-
но, що необхідними умовами інноваційного розвитку 
є стабілізація суспільства та його соціальна збалан-
сованість. Наукові розробки з питань інноваційного 
розвитку, де в полі зору немає соціального складника 
цього процесу, приречені на безперспективність.

Інноваційні процеси не залишилися поза увагою 
наукової громадськості. Цій тематиці присвячені 
численні наукові розвідки таких українських авторів, 
як О. Бородіна, В. Будкін, О. Васюренко, В. Гусєв, 
М. Збуржинська, О. Коваленко, М. Макаров, С. Мо-
черний, І. Пасічник, М. Пашута, Е. Савицький, Н. Сі-
ренко, В. Трегобчук, О. Тивончук, В. Чеботарьова, 
М.Шарко, В. Юрчишин. 

У своїх дослідженнях більшість науковців подає 
із власних позицій змістове трактування категорії 
«інновація», висвітлюються галузеві особливості 
інноваційних процесів, чинники, які стримують ін-
новаційний розвиток, недоліки в управлінні та його 
фінансуванні. Проте зазвичай інновації розглядають 
переважно з технократичного боку (новий виріб, нова 
технологія), і недостатньо, на нашу думку, уваги при-
ділено соціальному аспекту інноваційної діяльності.

Особливості формування системи соціальної від-
повідальності на підприємствах розглянуто у пра-
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цях  Д. Баюри, К. Белявської, Л. Будьонної, С. Мельник, 
О. Охріменко, Н. Шири [1, с. 19; 2, с. 231–232; 3, с. 167; 
13, с. 112]. Окремі теоретичні аспекти механізму забез-
печення соціальної відповідальності бізнесу досліджу-
вали І. Дунаєв, О. Коваленко, С. Король, О. Макара, 
М. Мурашко, С. Панченко [7, с. 19–21]. Упровадження 
практик соціалізації підприємств  як основи інновацій-
ного розвитку економіки вивчали Л. Вергун, Н. Волос-
ковець, О. Гуменна [5, c. 97–98].

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета статті полягає у дослідженні явища соці-
алізації підприємства в розрізі її проявів та суспіль-
ного впливу на сучасному етапі розвитку суспільних 
та ринкових відносин. Наше завдання – дослідження 
соціального складника інноваційних процесів, впли-
ву інновацій на формування інтелектуального соці-
ально розвинутого підприємництва у цілому. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів.  У переважній більшості країн ЄС у різній формі 
розроблені та функціонують державні програми під-
тримки і стимулювання соціалізації бізнесу. Завдяки 
таким програмам держава визначає бажану поведін-
ку для бізнесу, долучає компанії приватного і дер-
жавного секторів до спільного виконання соціально 
важливих завдань, матеріально стимулює бізнес до 
соціально відповідальної діяльності [10, c. 108–110].

Держави багатьох країн світу почали перехід від 
жорсткої моделі прямого втручання держави на рів-
ні економічного механізму до м’яких, не директив-
них форм регулювання соціалізації економіки через 
[9, c. 17–19]:

– активізацію інноваційного розвитку, масове за-
стосування нововведень в управлінні на основі енту-
зіазму мас та прагнення суспільних трансформацій;

– виникнення та всіляку підтримку осередків са-
моорганізації, де власне й формується модель со-
ціалізації економіки;

– налагодження партнерства між державою, ре-
гіонами та територіальними громадами на основі ви-
користання різних видів соціального партнерства;

– формування середовища інформативності, 
креативності, високого рівня комунікативності у со-
ціумі через упровадження всіх рівнів електронного 
урядування та електронного самоврядування;

– полегшення доступу до власності, капіталу, 
знань та інформації членів суспільства через роз-
ширення меж відкритості й прозорості всіх систем 
державного управління (законодавчої, виконавчої та 
силової);

– ефективне використання інтелектуального 
потенціалу нації через створення критичної маси 
реформаторів у владній еліті, які мають відповідні 
знання й готові до якісних, радикальних змін та сис-
темних трансформацій у суспільному житті.

Створення комплексу умов, які б стимулювали 
розвиток соціальної активності на основі об’єднання 
описаних елементів та поєднання методів держав-
ного регулювання i місцевої ініціативи електронно-
го самоврядування, є передумовою державної під-
тримки інноваційного розвитку.

Зміст соціалізації полягає у формуванні якостей 
та характеристик, необхідних для виконання соці-

альних ролей, а її процес відбувається під час обо-
пільно активної взаємодії з оточенням, наслідком 
чого є засвоєння і зміна форм поведінки [10, c. 111]. 
Основними завданнями впровадження концепційних 
основ соціалізації підприємств є: сприяння розвитку 
соціально відповідального бізнесу як чинника модер-
нізації економіки, підвищення її конкурентоспромож-
ності; запровадження єдиних підходів до розуміння 
соціальної відповідальності бізнесу в Україні всіма 
учасниками суспільних процесів; сприяння розви-
тку системи нефінансового звітування з метою біль-
шої поінформованості суспільства щодо реалізації 
суб’єктами господарювання заходів із соціальної 
відповідальності бізнесу; удосконалення існуючих 
і розвиток нових форм державно-приватного парт-
нерства для економічного, соціального й екологічно-
го розвитку громад та територій; створення переду-
мов для виконання вимог трудового законодавства 
та розвитку персоналу, забезпечення прав людини, 
етичного виховання та освіти членів суспільства; 
розвиток програм ресурсозбереження та енергое-
фективності; розвиток ділової етики, ефективного 
використання інтелектуального та соціального капі-
талу підприємницьких структур.

Виконання завдань державного регулювання 
розвитку соціалізації підприємства може бути забез-
печено організаційними та нормативними заходами 
за напрямами:

– забезпечення сприятливих правових, фінан-
сових, податкових та організаційних умов для роз-
витку соціальної відповідальності підприємницьких  
структур;

– унормування механізмів стимулювання запро-
вадження політики соціалізації та реалізації соціаль-
но важливих програм на основі державно-соціально-
го партнерства;

– забезпечення державної підтримки проведен-
ня публічних заходів та поширення інформації з про-
світницьких питань та результативності соціалізації 
підприємства на всіх рівнях управління;

– широке залучення засобів масової інформації, 
громадських організацій та академічних кіл до фор-
мування і запровадження механізмів регулювання та 
стимулювання соціальної відповідальності бізнесу.

Детальне розроблення національної концепції 
соціалізації підприємства має враховувати [9, c. 121]:

– специфіку існуючих умов, ступінь розвитку вза-
ємовідносин суб’єктів господарювання із зацікавле-
ними сторонами;

– етапність упровадження концепції та широку 
інформаційну роботу щодо важливості ролі соціаль-
ної відповідальності бізнесу для сталого розвитку;

– відображення принципів соціалізації на всіх 
рівнях договірного регулювання соціально-трудових 
відносин, під час укладання Генеральної, галузевих 
та регіональних тарифних угод, а також колективних 
договорів;

– розроблення національних стандартів соціалі-
зації на мезо- та макрорівні;

– розроблення критеріїв для визначення соціа-
лізації та запровадження їх публічного рейтингового 
відображення, що можуть бути виражені через отри-
мання нагород за найкращі практики;
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– запровадження дієвих мотиваційних механіз-
мів застосування стандартів соціальної відповідаль-
ності, особливо в частині суспільного визнання та 
формування позитивного іміджу компаній.

Викладена концепція та напрями її трансформа-
ції дадуть змогу збільшити привабливість підприєм-
ницької діяльності, поліпшити фінансово-економічний 
стан суб’єктів бізнесу та їх взаємодію із суспільством, 
якісно змінити стандарти життя громадян.

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок. Сьогодні підприємства не лише 
формують ринкову пропозицію у товарах, роботах 
чи послугах та конкурують на власному сегменті ді-
яльності, а й реагують на суспільні потреби шляхом 
коригування внутрішньоорганізаційної діяльності та 
зовнішньої поведінки. Розроблення та впровадження 
концепції соціалізації підприємств бізнесу необхідні 
як для підкреслення важливості етичної і соціаль-
но відповідальної поведінки підприємств для всіх 
учасників суспільних процесів, так і для забезпечен-
ня безперервного системного вдосконалення соці-
альних відносин бізнесу. Це дасть змогу більшості 
підприємницьких структур посилити довгострокову 
конкурентоспроможність і репутацію через практики 
відповідального ставлення до своїх співробітників, 
споживачів та інших зацікавлених сторін. 

При цьому будь-які соціально спрямовані дії у 
межах внутрішніх і зовнішніх програм повинні бути 
скоординовані зі стратегічними завданнями розви-
тку. Необхідно підкреслити взаємозв’язок і взаємо-
залежність обох сторін відповідальності, їх видів і 
проявів, адже у соціальних відносинах не може бути 
однобічної відповідальності.

В умовах глобалізації успішні та конкурентні 
стратегії компаній повинні співпрацювати з країна-
ми різних цивілізацій та культур, уміти домовлятися 
й цивілізовано вести бізнес; мислити глобально та 
регіонально, враховуючи домовленості у сфері ін-
вестицій та торгівлі між країнами світу, та бути со-
ціально відповідальним суб’єктом. 

Соціально відповідальному бізнесу віддають пе-
ревагу всі зацікавлені сторони. Для країн, що актив-
но розвивають лінію соціалізації бізнесу, це означає 
пряме зростання надходжень іноземного капіталу, 
зростання обсягів зовнішньої торгівлі, прийняття 
участі країни у міжнародних відносинах, зростання 
інвестицій в інноваційні технології, інтелектуальні ак-
тиви, соціалізацію взаємовідносин. 

Отже, сьогодні в сучасних умовах розвитку еконо-
мік країн світу соціалізація є стратегічним ресурсом 
країни, що зможе забезпечити її майбутнє. Залучаючи 
іноземні інвестиції транснаціональних компаній, Укра-
їна та інші приймаючі країни забезпечать економічне 
зростання та підвищать рівень конкурентоздатності. 

Загальним недоліком у теоретичному обґрунту-
ванні сутності інноваційного процесу є недооцінка зна-
чущості розвитку сфери послуг та соціальної функції 
інновацій, яка реально трансформується у рівні життя 
населення (доходи, споживання), способі життя (за-
йнятість, забезпеченість об’єктами освіти, культури, 
мистецтва), здоров’ї та довголітті. Одним із чинників 
зниження асоціальності майнового розшарування на-
селення повинен бути ринково-інноваційний тип від-

творення робочої сили та формування дієздатності 
мережі недержавних соціальних інституцій. 

Перспективними напрямами подальших науко-
вих досліджень можуть бути питання, що стосуються 
інституційних інструментів для під¬вищення кількос-
ті та якості суспільних благ, та аналіз емпіричного 
простору соціалізації бізнесу загалом.
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