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Problems and difficulties of implementation the social entrepreneurship in Ukraine 

Different periods in human history have given rise to new innovations that then became 

incorporated into the fabric of the society. Business is one such institution that began to emerge several 

thousand years ago starting with barter and trading, and has involved to its current position of driving the 

global economy and providing us with an ever-expanding array of goods and services that have elevated 

our standard of living. Non-profits as corporations set up to advance social good emerged recently in the 

grand scheme of things. Furthermore, together with government and philanthropy, the non-profit sector 

has played a huge role in addressing social needs [1, p. 31]. 

In the business sector, individuals have long been recognized as engines of change. It was only a 

few decades after Adam Smith published The Wealth of Nations in 1776, which set down the basins 

tenets of market-based economics, that Jean-Baptiste Say identified the special role of entrepreneurs. By 

http://www.gurt.org.ua/
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contrast, theories of social change have concentrated more on how ideas move people than on how people 

move ideas. Emile Durkheim, one of the founding fathers of sociology, was concerned with the process 

by which ―social facts‖ – institutions, customs, collective sentiments – act on individuals to shape 

behaviour. Sociologists identify many forces in social change – demographics, technology, economics, 

social movements, political processes – but with the exception of Max Weber‘s treatment of the 

―charismatic leader‖, they spend little time discussing the role of individuals [2, p.91].  

For the most part, the social entrepreneurship movement in the world began in the non-profit sector 

where it remains focused on the entrepreneurial qualities of these organizations, rather than on their actual 

transformation into business. In recent years, however, a notable shift in emphasis from 

―entrepreneurship‖ to ―enterprise‖  

that had a more literal extension of the business analogy [3, p.14]. 

Social entrepreneurship is attracting growing amounts of talent, money, and attention. But along 

with its increasing popularity has come less certainty about what exactly a social entrepreneur is and does. 

As a result, all sorts of activities are now being called social entrepreneurship. As Shaker Zahra, 

economist, a professor of strategy, the Academic Director of the Gary S. Holmes Entrepreneurship Center 

stated in 2012, social entrepreneurship encompasses the activities and processes undertaken to discover, 

define, and exploit opportunities in order to enhance social wealth by creating new ventures or managing 

existing organizations in an innovative manner. So, as he says, social entrepreneur is, first of all, the 

innovator, the initiate taker and the reasons behind the popularity of social entrepreneurship are many. As 

Peter C. Brinckerhoff, internationally acclaimed entrepreneurship consultant states, there are several 

benefits for the enterprise from adapting to the social entrepreneurship model, they are: more income, 

better long-term stability in most non-for-profits. Second is a focus on core competence and customer 

satisfaction, as we begin to apply our business development knowledge to the tasks facing us, we will 

quickly realize, that competence and quality of service are crucial. In addition, the third one is the better 

knowledge of who one really works for [4, p.23]. 

The word entrepreneurship is a mixed blessing. On the positive side, it connotes a special, innate 

ability to sense and act on opportunity, combining out-of-the-box thinking with a unique brand of 

determination to create or bring about something new to the world. On the negative side, entrepreneurship 

is an ex post term, because entrepreneurial activities require a passage of time before their true impact is 

evident. Fast-changing technological world requires new, alternative and modern types of business ideas 

and business itself that is why social entrepreneurship is becoming more and more common and 

recognized as a best solution of modern social and economical needs.  

Because social entrepreneurship is quite new and vulnerable type of business at these days, the 

activity is not always capable to be successful and not every country is able to adapt quickly and safely to 

function effectively. 

 The economic security entrepreneurship covers such aspects as: management in the economic 

system; commercial risk in domestic and international transactions; an assessment of partners; unofficial 

economy and the state budget; economic security business; the role and importance of law in business. 

However, in today's unstable economic and financial crisis, including Ukrainian one, special 

importance is to ensure the economic security of enterprises, particularly towards social entrepreneurship. 

We can interpret economical security entrepreneurship in two ways. First of all, in a narrow 

meaning, it is a protection of the vital interests of entrepreneurs and entrepreneurships from all possible 

internal and external threats. Furthermore it is a complex integral component of national security, 

economic world and economic environment of the country, which has manifested in the contradictions of 

the economic system as institutional deformations, resolution of which requires a complex of institutional 

actions. If successful, this complex increases resistance to all the enterprise's development challenges, 

both internal and external, and provides competitiveness of the national economy. 

In the case of institutional effectiveness leverage of security support of social entrepreneurship, 

create opportunities to practice basic structural elements of economic security and its economic and social 

development, as such areas as energy, financial, food, population, innovation, technological and 

ecological. 

Key categories for the gravity of the environment in which it exists is a threat to the 

entrepreneurship. If to speak about Ukraine there is a set of potential or existing phenomena and factors 

http://www.ssireview.org/topics/category/social_entrepreneurship


that represent danger or threat to the existence and efficient development of enterprises. These threats 

make it impossible to self-regulation of the economy and its active development towards entrepreneurship 

and lead to the situation, when indicators exit for the threshold limit. Quite a negative impact on the 

economic security system in Ukraine makes institutional strains, which are badly distorted interpretation 

and twisted institutional forms of social and economic systems in Ukraine. The main kinds of these 

institutional forms in Ukraine are: corruption, shadow economy, paranormal government system, and 

raiding and unproductive capital outflows.  

Quite significant discrepancies institutional form of expression is the shadow economy, the 

consequence of which is the loss of effectiveness of fiscal instruments, potential loss of social services 

and public administration, increase income differentiation, hindering the transition to an innovative model 

of development [6, p. 99]. Also, the current threat to the social enterprise sector in Ukraine is inefficient 

outflow of capital, which is bad for the country's development. This process includes the following 

components as tax evasion, concealment of real income, illegal optimize investment conditions. All these 

processes negatively affect the pace of the economic environment in Ukraine, which slows down the pace 

of social entrepreneurship in the country and has very paradigmatic implications for long-term 

development of the social enterprise within the state. 

References: 
1. Jossey B. [2007] How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, Updated

Edition Paperback – September 17 – 320 p. 

2. Bornstein D. [2007]. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, Updated

Edition Paperback –, 2007 – 339 p. 

3. Levenson G. [2013] Social entrepreneurship for the 21st Century: Innovation across the Nonprofit, Private, and

Public Sectors / Keohane, G. Levenson.- The McGraw-Hill Companies – 264 p. 

4. Brinckerhoff Peter C. [2002] Social entrepreneurship: the art of mission-based venture development / Peter C.

Brinckerhoff . - United States of America. – 238 p. 

5. Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: Матеріали XXII

Міжнародної науково-практичної конференції II Міжнародного шумпетерівського економічного форуму (26-27 

вересня 2013 р.). –Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. -132 с. 

6. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення [Текст]: [монографія] / З.С. Варналій, Д.Д.

Буркальцева, О.С. Саєнко. - К. : Знання України, 2011. - 299 с. 

7. Діалектика взаємодії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки: Матеріали XXII

Міжнародної науково-практичної конференції II Міжнародного шумпетерівського економічного форуму (26-27 

вересня 2013 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. -132 с. 



~ 208 ~ 
 

 

 

Наукове видання 
 

 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНИХ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В 

УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ  
 
 

 

Матеріали  

IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції  

студентів, аспірантів та молодих учених 

(IC YESS 2015) 

 

 

 

 
Оригінал-макет підготовлено  

Студентським науковим економічним товариством  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

 

Відповідальний за випуск: Жебчук Р.Л. 

Літературний редактор: Лупул О.В. 

 

Комп‘ютерна верстка: 

Жилко С., Скипник М., Олійник Ж., Бичковська К., Карп А., 

Зельонка С. 

 
 

Підписано до друку 15.05.2015. Формат 60х84/16 

Папір офсетний. Друк лазерний. Тираж 100 пр. 




