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Social entrepreneurship – the role and some of its problems in Ukraine 

The historical experience of advanced economies provides evidence of social enterprise's great 

potential to support economic development, both in general and at the local level. Social enterprises have 

been making an important contribution to economic dynamism and growth from various perspectives. 

One of the main indicators of success for any state, regardless of its socio-economic development, 

is the appropriate level of social stability. Social stability is achieved by a coherent system of mutual 

support among the three main sectors of society – government, business and the community.  

There are a lot of scientific definitions of entrepreneurship that look at it in different ways. 

Schumpeter defined entrepreneurs as innovators who implement entrepreneurial change within markets, 

where entrepreneurial change has five manifestations: the introduction of a new (or improved) good; the 

introduction of a new method of production; the opening of a new market; the exploitation of a new 

source of supply; the re-engineering/organization of business management processes.  

Muhamed Yunus said that social business entrepreneur represents economic activity described as a 

social-minded non-loss business. Social business entrepreneur are also few in number on the market, 

although it is assumed that the growth potential of entrepreneur is great, in terms of both number and 

value. 

There are also a lot of definitions of social entrepreneurship. It is reliable to define it as individuals 

that provide an innovation approach to deal with problems, providing goods and services, with an explicit 

aim of benefiting the community, and waste profits on the development of aims and organization.  

Social enterprises are important because they are able to address crucial economic and social 

concerns that neither public agencies, which are overburdened by serious budget constraints, are unable to 

address effectively. As such, social enterprises can complement the roles already fulfilled by other socio-

economic actors (including public agencies, traditional cooperatives and advocacy organizations) in 

addressing the crucial problems of CEE and CIS countries. 

Most common in foreign literature authors ideficate that social entrepreneurs has such 

characteristics: looking for new ways to serve their constituencies and to add value to exist servise; 

willing to take reasonable risk on behalf on the people that their organization serves; understanding 

difference between needs and wants; understanding that all resurses allocations are really stewardship 

investments; weight the social and financial return of each of these investment; keeping mission first, but 

know that without money, there is no mission output. 
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If analyzing options of social entrepreneurship, the scientists can select several models of it‘s 

dealing: model of support entrepreneurs, model of agent market, model of employment, model of 

financing services, model of ‗connected market‘. 

The deepening of the state processes in the economic crisis and current hard political and social 

situation stimulate Ukraine to search of innovative ways to improve the effectiveness of social 

partnership. 

In Ukraine there are no clearly formed and stable definition and understanding of social 

entrepreneurship and results that it offers to society. The term ‗social enterprise‘ was first introduced into 

the Ukrainian context by Counterpart International in the late 1990s when it launched its Social Enterprise 

Programme. This initiative has later been supported and developed by other international organizations, 

notably USAID, UCAN and DFID [2]. 

Today in Ukraine social enterprises currently exist in the form of commercial enterprises attached to 

a CSO/NGO. It is clear that they are conceived and developed outside the concept of community and 

related only to NGO development. They are, de facto, projects that can be delivered anywhere regardless 

of whether they can be embedded or not into local contexts [2]. In Ukraine there is short number of 

individuals who are social entrepreneurs, but this is the essence of the original defenition of 

understanding social entrepreneurship. 

For more clearly understanding of situation of social entrepreneurship in Ukraine the SWOT analize 

can be drawn up. 

Strengths: 

1. Social capital exists at community level. 

2. Local communities are organized (self help, initiative groups), less passive. 

3. Some regions have had positive experience of social activities, and other regions, which have not 

had this experience, are willing to develop this sector. 

4. Bigger recognition of NGOs value among governmental structures. 

Weaknesses: 

1. There are few private individuals in social entrepreneurship. 

2. There is small middle class in Ukraine (nearly 5%). (We have to underline that middle-class 

people usually make entrepreneurship). 

3. The difficulty in accessing start-up and development funds (credit, grants). 

4. Lack of a legislative base which would regulate and stimulate the social enterprise sector (there 

are no law about social entrepreneurship, lack of fiscal incentives, credit on preferational rate, et.). 

5. The lack of awareness of experts regarding social entrepreneurship, it`s goals. 

6. The problem of skills and competencies for setting up and running such types of 

entrepreneurship. 

7. Businessmen not clearly understand the mechanism of social entrepreneurship. They still did 

not see the potential in it and an effective mechanism for resolution of social problems. Fear of risks 

taking. 

8. The lack of adequate business support structures. 

9. The system of ‗social contracts‘ is not activated. 

10. Partnerships between third sector organizations, local authorities and local businesses are 

insufficiently developed. 

11. The projects of developing social entrepreneurship are implementing through NGOs, what are 

not always correct. NGOs have non-profit nature, and despite having experience in grants and projects, 

they may not know how to earn money [4]. The social entrepreneurship needs innovative individuals. 

12. The lack of a systematic approach to education qualified personnel ranging in universities to 

operate in the field of social entrepreneurship. 

13. The lack of a systematic approach to the promotion of social entrepreneurship, lack of system 

on activities related to the development of social enterprise. 

Opportunities: 

1. Simplified registration and taxation system for small businesses. 

2. Untapped niche market for social enterprises. 

3. Emerging philanthropic behaviors from the international business community. 



4. Experience of other countries, that can be used like background.

Threats:

1. Current business environment is not ‗enabling‘ in Ukraine.

2. High dependency of the third sector on international funding and donor.

3. Lack of political will and government support to develop this sector.

4. Doing business in Ukraine is risky, since over 70% of new businesses go bankrupt and closed

during the first year of operation. 

This paper explores that social entrepreneurship is an important part of sustainable development. 

The usefulness of them to the state is that they pay taxes to, invest profits to address social problems in 

the community, develop economic system ets. Therefore for the state enterprises are ‗profitable‘, but the 

paradox is in that fact that Ukraine`s state does not support them in right way. It can affect on new types` 

of services appearance that are unnoticed through normal business because of small profit. There are a lot 

or threats and weaknesses of implementic strategies of social entrepreneurship in Ukraine, but there is a 

strong will to do this.  
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