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PLACE OF ENTREPRENEURSHIP AND CORPORATE ACTIVITIES IN THE IMPLEMENTATION
OF THE MODERN SOCIAL PARADIGM

У статті здійснено теоретичне визначення місця підприємницької та корпоративної діяльності в реаG
лізації сучасної соціальної парадигми. Встановлено, що вирішення соціальних завдань у сучасному укG
раїнському суспільстві набуває першочергового значення. Однак в умовах економічної кризи наша дерG
жава не в змозі виконати всі свої соціальні функції. Обгрунтування інституту підприємництва як фактоG
ру модернізації українського суспільства в умовах глобалізації, передбачає використання всього теореG
тикоGметодологічного арсеналу гуманітарного та соціальноGекономічного знання, що дозволяє охопити і
зрозуміти витоки, суть, соціальноGекономічний зміст і функціональні ролі підприємництва. Узагальнено,
що у зв'язку з цим набуває особливої методологічної значущості теорія соціальної стратифікації, яка дозG
воляє описати структуровані відмінності і соціальну нерівність між групами людей.
The article carries out the theoretical definition of the place of entrepreneurial and corporate activity in the
implementation of the modern social paradigm. It has been established that the solution of social issues in modern
Ukrainian society is of the urgent importance. However, under conditions of economic crisis, our state is unable
to fulfill all its social functions. It has been summarized that entrepreneurship can become a new active force
that is able to bear the burden of social responsibility on the part of the state, both in relation to its employees
and in relation to the surrounding community in general. Nonetheless, in terms of an unstable economic situation,
many enterprises are concerned mainly about their own survival and preserving profitability. Meanwhile, the
development of the social infrastructure of the region and the social security of the employees of the enterprise
are the most important factors for the stability of any company.
It has been defined that entrepreneurship, as a form of implementation of the strategy of modernization and
sustainable development of the economy, is considered as a significant force for the renewal, improvement and
restructuring of economic activity, as well as the establishment of new informational and communicational culture
and social technology in the conditions of tough competition.
Justification of the institute of "entrepreneurship", as a factor of modernization of Ukrainian society in terms
of globalization, involves the use of the entire theoretical and methodological resources of humanitarian and
socioGeconomic knowledge, which allows embracing and comprehending the origins, essence, socioGeconomic
content and functional roles of entrepreneurship. It has also been summarized that social stratification theory,
which makes it possible to describe structured differences and social inequalities between groups of people, is
getting of a particular methodological importance.
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The term "corporate social responsibility" has been analyzed as well. The role and importance of social
entrepreneurship in Ukraine has been summarized. It has been established that social entrepreneurship has a
compound and complex structure. A stable tendency to popularize social entrepreneurship is being formed,
which is corroborated by its productivity for all parties involved.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
З середини XX ст. різко зріс динамізм соціальних
процесів. Змінилися люди, навколишнє і ділове середо$
вище, фактори соціально$економічного розвитку, меха$
нізми державного регулювання, економічна обстанов$
ка. Все це загострило проблему вироблення загально$
філософських основ суспільного розвитку в якості те$
оретичної основи нової соціальної парадигми.
Філософія в сучасному світосприйнятті виділяє дві
панівні доктрини — об'єктоцентризм і суб'єктоцент$
ризм, що по$різному відповідають на питання про мету
і внаслідок розвитку людського суспільства. Основу
об'єктоцентристського світогляду становить безумов$
не визнання принципу перманентної реальності, прин$
ципу еволюції, згідно з яким світ розвивається по
висхідній лінії від нижчих форм до вищих. Водночас
ідеал людського існування втілюється саме в перспек$
тиві історичного руху, процвітання і гуманізації в дале$
кому і прекрасне майбутнє. На цьому світогляді базу$
валися всі теорії соціального розвитку: еволюціонізму,
неоеволюціонізму, модернізації.
У суб'єктоцентризмі не існує поняття "еволюція" в
звичному значенні. Основу історичного руху і соціаль$
них процесі встановить діяльність людей, що констру$
юють суспільство з урахуванням певних структурних
умов, успадкованих від минулого. Соціальна реальність
складається не з об'єктів, а з подій і процесів,мають різні
вектори руху, водночас послідовність подій в межах
кожного соціального процесу має кумулятивний харак$
тер. Тим самим поняття "прогрес" і "регрес" мають он$
тологічні значення, як би протилежні тим, що містять$
ся в об'єктоцентризмі. Сучасний інститут підприємниц$
тва розглядається науковцями крізь призму суб'єкто$
центризму.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив
інтерес науковців до проблеми дослідження підприєм$
ництва як соціального інституту. Зокрема здійснено
аналіз зарубіжного досвіду та вітчизняних реалій ста$
новлення соціального підприємництва [1; 2; 5 та ін.];
конкретизовано зміст поняття "соціальне підприємниц$
тво" [3; 10; 11, 13 та ін.] в умовах урахування соціально$
філософських аспектів розвитку економіки, управлін$
ня та освіти в умовах формування сучасного суспільства
[14] та апелювання до ефектів державного регулюван$
ня економіки в умовах євроінтеграції України [9]. Нау$
ковці дедалі частіше вказують на соціальну складову
підприємницької діяльності, в межах цих ідей розгля$
дають функції, засадничі ідеї, принципи корпоративної
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соціальної відповідальності [4; 6; 7; 8 та ін.]. Однак про$
блема визначення місця підприємницької та корпора$
тивної діяльності в реалізації сучасної соціальної пара$
дигми не знайшла належного вирішення в доробках су$
часних науковців.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення визначення теоретично$
го місця підприємницької та корпоративної діяльності
в реалізації сучасної соціальної парадигми.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Вирішення соціальних завдань у сучасному украї$
нському суспільстві набуває першочергового значен$
ня. Однак в умовах економічної кризи наша держава
не в змозі виконати всі свої соціальні функції.
Підприємництво може стати новою активною силою,
здатною нарівні з державою нести тягар соціальної
відповідальності як по відношенню до своїх співробі$
тників, так і по відношенню до навколишньої спільно$
ти загалом.
Однак в умовах нестабільної економічної ситуації
багато підприємств стурбовані, передусім, власним
виживанням і збереженням прибутковості. Між тим,
розвиток соціальної інфраструктури регіону та соц$
іальна захищеність співробітників підприємства — це
найважливіші фактори стабільності будь$якої ком$
панії.
У результаті тривалого і безперервного процесу ка$
піталістичного розвитку в західних країнах сформува$
лася складна і збалансована система регламентації взає$
мовідносин приватного підприємництва, влади і суспіль$
ства в сфері реалізації соціальних програм. Нині в різних
країнах участь бізнесу у вирішенні соціальних проблем
або жорстко регулюється в рамках чинного комерцій$
ного, податкового, трудового, екологічного законодав$
ства, або здійснюється добровільно під впливом вста$
новлених стимулів і пільг. В Україні цей процес знахо$
диться на початкових етапах становлення і відбуваєть$
ся в умовах панівних позицій держави, вкрай слабкого
розвитку інститутів громадянського суспільства і олі$
гархічного розвитку бізнесу [14].
У сучасному суспільстві підприємництво розгля$
дається як важливий фактор стійкого економічного роз$
витку і політичної стабільності суспільства. Підприєм$
ництво в сучасному розумінні — це "самостійна,
здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на си$
стематичне отримання прибутку від користування май$
ном, продажу товарів, виконання робіт або надання
послуг особами, зареєстрованими в цій якості у вста$
новленому законом порядку" [5].
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Водночас підприємництво як форма реалізації стра$
тегії модернізації та сталого розвитку економіки, вис$
тупає суттєвою силою оновлення, вдосконалення та
реструктуризації господарської діяльності, а також ста$
новлення нової інформаційно$комунікативної культу$
ри і соціальної технології в умовах жорсткої конку$
ренції.
У соціології та економічній теорії існує безліч зна$
чень понять підприємництва [2]. Вони різні в розумінні
як природи, так і функціонального змісту досліджува$
ного явища. У зв'язку з цим набуває особливої методо$
логічної значущості теорія соціальної стратифікації, яка
дозволяє описати структуровані відмінності і соціаль$
ну нерівність між групами людей. Натомість психоло$
гічний генезис підприємництва та історичний розвиток
підприємництва як елементу економічних інститутів
знайшли відображення в сучасній соціології. Для об$
грунтування інституціональної природи підприємниц$
тва зазначені обставини важливі.
Основною, загальною функцією будь$якого соціаль$
ного інституту є задоволення соціальних потреб, зара$
ди яких він був створений і існує. Для здійснення цієї
функції кожному інституту доводиться виконувати ряд
функцій, що забезпечують спільну діяльність людей,
котрі прагнуть до задоволення потреб. Виходячи з цих
посилок, можна зробити висновок, що підприємництво
в функціональному плані має ознаки соціального інсти$
туту: підприємець реалізує функцію задоволення потреб
членів суспільства в товарах і послугах, а для того щоб
зробити поведінку підприємця передбачуваним, реаль$
ність економічного середовища і суспільство створюють
правила і норми поведінки, що регулюють поведінку
кожного підприємця.
Торкаючись проблем розвитку підприємництва на
сьогодні, варто звернути увагу на його соціальні риси,
адже, динамізм розбудови соціально$ринкових відносин
набуває все більшої ваги на порядку денному поступу
економічних систем і говорити про підприємництво, не
уявляючи його соціальний резонанс, або соціальний ас$
пект у економічному відтворенні, мабуть, взагалі недо$
речно [8]. Тобто підприємництво все більше тяжіє до
соціального прояву підприємництва як узагальнення
макроекономічного відтворення, так і конкретно взя$
тих форм його реалізації на мікрорівні [7]. До того ж,
під соціальним підприємництвом розуміється "підприє$
мницька діяльність, яка направлена на вирішення со$
ціальних проблем, з використанням інноваційних ме$
тодів і технологій" [1, с. 36], додатково наголошуючи не
тільки на соціальній спрямованості такої діяльності, а й
на її інноваційному характері.
Соціальне підприємництво все більше стає не$
від'ємним елементом інноваційного типу відтворення і
його можна розглядати як один із інструментів соціаль$
ної політики держави. По$перше, з боку держави ма$
ють надаватися гарантії у підтримці початковому соці$
альному підприємництву як у фінансовому так і в зако$
нодавчому полі, по$друге, існує проблема відсутності
чіткого механізму залучення громадськості і бізнесу до
вирішення суспільних проблем, що провокує та нагро$
маджує протиріччя, по$третє, у соціального підприєм$
ництва завжди існує проблема, щодо комплексного ви$
рішення 3$х його складових: економічного, екологічно$
го та соціального характеру, адже ці характеристики
свідчать про його інноваційну трансформуючи силу, що
виправдовує його як вид соціальних інновацій гарантій
добробуту соціуму [6].
Аналіз наукової літератури дав змогу встановити,
що істотним фактором функціонування соціального
підприємництва є забезпечення корпоративної соціаль$
ної відповідальності підприємств [4].
Значущість і пріоритетність проблем корпоратив$
ної соціальної відповідальності обумовлені, по$перше,
високим ступенем господарського розвитку провідних
країн світу, що створюють матеріальні можливості для
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підтримки сучасних стандартів якості життя населен$
ня; по$друге, посиленням ролі нематеріальних фак$
торів економічного зростання, пов'язаних з необхідн$
істю інвестицій в людський капітал як ключової умови
інноваційного економічного зростання, заснованого на
потенціалі інтелекту, освіченості і творчості праців$
ників [2]. Важливою причиною підвищення уваги до
розвитку соціальних функцій підприємницького
співтовариства в Україні став перегляд традиційних
поглядів на концепцію соціальної політики в бік роз$
ширення кола її суб'єктів і значного скорочення втру$
чання держави у вирішення багатьох соціально$еконо$
мічних проблем.
Попри актуальність феномена корпоративної соц$
іальної відповідальності (далі — КСВ) не тільки в Ук$
раїні, але і в країнах світу, до цих пір немає його одно$
значного трактування. Так, на Заході термін "корпора$
тивна соціальна відповідальність" найчастіше розгля$
дається як елемент сталого розвитку. Наприклад, Євро$
пейська комісія визначає КСВ як якусь концепцію, яка
відображатиме добровільне рішення компаній брати
участь в покращенні життя суспільства і в захисті на$
вколишнього середовища [1]. На Заході КСВ все часті$
ше трактується як спроба вирішити соціальні пробле$
ми, викликані діяльністю корпорацій. Тому проблеми
КСВ у розвинених країнах ініціюються безпосередньо
суспільством, людьми.
В Україні підходи до визначення КСВ мають певну
специфіку. Соціальна відповідальність бізнесу трак$
тується по$різному: то дуже вузько, а часом — занадто
широко. У вузькому сенсі корпоративна соціальна відпо$
відальність включає обов'язки підприємства ефективно
здійснювати функції по створенню доданої вартості, в
повному обсязі виконувати соціо$еколого$економічні
зобов'язання, встановлені законами, етичними норма$
ми та правилами, прийнятими в суспільстві.
Традиційне трактування корпоративної соціальної
відповідальності у вузькому сенсі передбачає своєчасну
виплату працівникам зарплати, сплату податків, до$
тримання законодавства в сфері охорони навколишньо$
го середовища, техніки безпеки і здоров'я працівників,
етичну поведінка в рамках існуючого законодавства.
Отже, вихідною сферою формування системи соціаль$
ної відповідальності бізнесу є соціально$трудові та по$
в'язані з ними економічні і політичні відносини. З цих
позицій соціальна відповідальність виступає як метод
цивілізованого вирішення соціально$трудових кон$
фліктів, що містить механізм досягнення соціальної ста$
більності суспільства. Нині в Україні триває процес ство$
рення правових основ і механізмів реалізації взаємодії
влади і бізнесу в рамках трипартизму (уряд — профспілки
— підприємці), виробляються форми і методи управлін$
ня організаціями в нових умовах [3].
У широкому сенсі корпоративна соціальна відпові$
дальність є добровільний внесок бізнесу в розвиток су$
спільства в соціальній, економічній та екологічній сфе$
рах, часто не пов'язаний безпосередньо з основною
діяльністю компанії і виходить за рамки певного зако$
нодавчого мінімуму і прийнятих в суспільстві етичних
норм [1]. Це відповідальність перед діловими партнера$
ми і співробітниками, перед місцевими громадами та
населенням загалом. Вищою формою соціальної відпо$
відальності бізнесу є включення його в систему соціаль$
ного партнерства, коли відбувається перегляд відпові$
дальності бізнесу, влади і суспільства у вирішенні су$
спільно значущих проблем, викорінення соціального
утриманства, створення механізмів громадського кон$
тролю за виконанням державою своїх соціальних зобо$
в'язань.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Можна констатувати, що розвиток підприємниц$
тва в умовах сучасної соціальної парадигми пов'яза$
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ний не тільки з сучасним економічним станом, але і
особливостями української державності. Зв'язок
підприємництва з соціальною, економічною та куль$
турною підсистемами суспільства очевидний. Деталь$
ний аналіз місця і ролі підприємництва і корпорацій в
сучасній соціальній парадигму дав змогу встановити,
що корпоративна соціальна відповідальність підприє$
мницької діяльності стосується багатьох сфер. Це і
виробництво якісної продукції (послуг); і охорона на$
вколишнього середовища шляхом впровадження ре$
сурсо$, енергозберігаючих технологій. Сьогодні го$
товність підприємництва до проведення соціальної
політики повинна зростати, оскільки вона дає мож$
ливість зміцнити конкурентні переваги на ринку, що
стає особливо актуальним, враховуючи глобалізаційні
процеси.
Таким чином, соціальна відповідальність бізнесу
може і повинна стати майданчиком для плідного
співробітництва між бізнесом і владою. Однак це
тривалий процес, що протікає нелегко навіть в роз$
винених і благополучних економіках. Формування
соціально відповідальної поведінки в підприємниць$
кому середовищі можливо тільки за цілеспрямова$
ної підтримки з боку держави та її активної участі у
вирішенні соціальних проблем. Перспективи подаль$
ших розвідок у цьому напрямі вбачаємо у висвітлені
дієвих організаційних умов розвитку соціального
бізнесу.
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