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ретичні знання щодо глобального підприємництва. Розглянуто концептуальну мо-
дель Глобального моніторингу підприємництва та запропоновано напрямки її засто-
сування. Стаття підсумовується висновком щодо подальших досліджень.

Annotation. In this article several theoretical models that explain the birth of enterprises
and logically combine theoretical knowledge about global entrepreneurship were
addressed. Conceptual model of Global Entrepreneurship Monitor was considered, and
ways of its application were discussed. The article concludes by identifying opportunities
for future research.

Ключові слова: глобальне підприємництво, народжені глобальними, миттєві експор-
тери, моделі глобального підприємництва.

Keywords: Global Entrepreneurship, born global, instant exporters, models of global
entrepreneurship.

Постановка проблеми в загальному вигляді. У сучасних країнах постіндуст-
ріальної моделі зростає сегмент структури економіки підприємств малого та се-
реднього бізнесу, діяльність яких набуває транснаціонального характеру, що
наукою кваліфікується як глобальне підприємство. Розуміння моделей глобаль-
ного підприємництва та дослідження їхніх ключових аспектів є теоретичним
підґрунтям для визначення цільових орієнтирів розвитку підприємств, спрямо-
ваних на підвищення ефективності їхнього функціонування у трансформацій-
них умовах господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Глобальне підприємництво є феноме-

ном кінця ХХ — поч. ХХІ ст. Слід зазначити, що починаючи з 80-х років минулого
століття кількість публікацій з досліджуваної проблематики зростає експоненціа-
льно. Значний внесок у сучасний розвиток теоретичних аспектів глобального під-
приємництва належить, зокрема, таким західним науковцям, як Ренні М., Мaдсен
Т., Сервейс П., Макаулі А, Кнайт Г., Кавусгіл С., Макдугалл Р. Проте не всі науко-
вці сформулювали аналітичну модель за результатами свого дослідження.
Метою статті є дослідження та систематизація поглядів науковців щодо

глобального підприємництва та представлення теоретичних знань у відповідних
моделях.

Основні результати дослідження. В умовах глобалізації істотно змінилася
структура світових і регіональних ринків, нове значення отримала роль інфор-
мації, зріс рівень і змінився характер конкуренції. У таких умовах важливого
значення набуває глобальне підприємництво, під яким ми розуміємо принципо-
во новий тип господарювання, який обумовлено дією економічних законів капі-
талізму, що спонукає індивідуума-власника знаходити та використовувати ідеї,
утілювати їх у конкретні підприємницькі проекти з метою розробки, впрова-
дження та комерційного використання різного роду інновацій у глобальному
масштабі [1]. Нами виділено кілька теоретичних моделей, які пояснюють про-
цес народження підприємств на глобальному ринку та дозволяють логічно по-
єднати теоретичні знання щодо глобального підприємництва.
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Перш за все, доцільно розглянути виняткову концептуальну модель, що ви-
значає взаємозв’язок між підприємництвом та економічним зростанням, яку
розробив Глобальний моніторинг підприємництва (GEM) (рис. 1). Відмінністю
даної моделі є те, що при визначенні чинників, що впливають на створення но-
вого підприємства, враховуються структурні умови розвитку підприємництва та
підприємницькі здібності і можливості. У своїй моделі GEM виходить з того,
що економічне процвітання країни тісно пов’язане з динамікою підприємниць-
кого сектору. І хоча це справедливо для всіх країн, вклад і завдання підприєм-
ницького сектору істотно різняться залежно від рівня економічного розвитку.
Для зручності аналізу використовується типологія економік, запропонована у
звіті з глобальної конкурентоспроможності, відповідно до якої всі країни поді-
ляються на: факторно-орієнтовані, орієнтовані на ефективність та інноваційно-
орієнтовані [2].

Соціальний,
культурний,
політичний,
економічний
контекст

Базові фактори:
інститути, інфраструктура,

макроекономічна
стабільність,

охорона здоров’я,
початкова освіта

Ефективні фактори:
вища освіта та професійна
підготовка, ефективність

товарного ринку,
розвиненість фінансового
ринку, технологічний
рівень, розмір ринку

Інноваційні фактори:
фінансування, програми
державної підтримки,
освіта для підприємців,

науково-технічні розробки,
законодавча

інфраструктура для
підприємництва

Підприємництво
• Ставлення

(можливості,
здібності)

• Активність
(рання,

виживання,
вихід)

• Покликання
(зростання,
інновації,
створення
соціальної
цінності)

Соціально-
економічний
розвиток:

зайнятість, соціальна
захищеність

Розвиток
підприємництва:
нові робочі місця,
створення доданої

вартості

Рис. 1. Концептуальна модель GEM

Джерело: [2].

На відміну від інших досліджень, у яких головним чином розглядається
реєстрація нових компаній, у GEM увага концентрується на підприємницькій



СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ196

поведінці індивідуума: ставлення до підприємництва, підприємницька актив-
ність та підприємницьке покликання. Позитивне сприйняття підприємництва
серед населення забезпечує сприятливий підприємницький клімат, який веде
до розвитку фінансової та комерційної інфраструктури, та загального розвит-
ку країни. Підприємницька активність є динамічним процесом, тому цілком
логічним видається запропонований аналіз усіх стадій розвитку підприємни-
цтва: від потенційних до нових і сталих підприємців. За даною методикою в
інноваційно-орієнтованій економіці передбачається більша кількість іннова-
ційних підприємств порівняно з менш розвинутими економіками. У фактор-
но-орієнтованих економіках спостерігається вища кількість народжених під-
приємців, оскільки в країнах з цим типом економіки створення власного
бізнесу є необхідністю через відсутність альтернативних варіантів зайнятості.
Підприємницьке покликання відображає якісну природу підприємницької ак-
тивності, що вимірюється такими індикаторами, як виведення на ринок нових
продуктів, запровадження нових виробничих процесів і вихід на зарубіжні
ринки.

Згідно концептуальної моделі GEM, для факторно-орієнтованих країн ак-
цент зроблений на базових умовах, таких як розвиток інститутів, інфраструк-
тури, макроекономічної стабільності, охорони здоров’я та початкової освіти.
У цих країнах поширене так зване «вимушене» підприємництво («за необхід-
ністю») та слабо забезпечуються можливості для розвитку добровільного під-
приємництва, що базується на використанні можливостей. У процесі економі-
чного розвитку стають важливими інші умови, які забезпечують надійне
функціонування ринку і економічну ефективність: вища освіта, професійна
підготовка, ефективність товарного ринку, розвиненість фінансового ринку,
технологічний рівень, розмір ринку. Для економік, заснованих на інноваціях,
рамкові умови підприємництва стають важливішими стимулами, ніж базові
умови або умови економічної ефективності. У сукупності вказані чинники
сприяють створенню нових компаній і впливають на підприємницький клімат
та економічне зростання.

Дана модель може використовуватись при дослідженні умов і результатів
розвитку глобальних підприємств, мереж, кластерів. Для подальшого аналізу
доцільно доповнити модель такими елементами: показники, що характеризують
національне економічне зростання; показники, що характеризують розвиток ін-
новаційно-орієнтованої підприємницької мережі; блоки щодо кількості та якос-
ті місцевих постачальників; маркетингові елементи, спрямовані на розвиток ін-
новацій, підприємництва та мережевих зв’язків.

Для виділення таких моделей необхідним видається ретельне дослідження
критеріїв визначення глобального підприємства. Результати узагальнення літе-
ратурних джерел дозволили нам виокремити з них п’ять основних, яким у тій
чи іншій мірі надається перевага більшістю дослідників: часовий інтервал, ма-
сштаб інтернаціоналізації, масштаб ринку, швидкість інтернаціоналізації, спо-
сіб виходу на зовнішній ринок (рис. 2).
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Спосіб виходу на зовнішній ринок
(експорт, спільні підприємства,

контрактні відносини)

Масштаб інтернаціоналізації
(експорт 25 %—75 % продукції
протягом перших 3-х років)

Масштаб ринку
(увесь світ як єдиний ринок)

Швидкість інтернаціоналізації
 (висока)

Часовий інтервал виходу на
глобальний ринок

(від негайно до 3—8 років)

Рис. 2. Основні критерії глобального підприємства

Джерело: побудовано автором

Відповідно до призначення запропоновані критерії класифікації дозволили
виокремити такі моделі:

1) матричну модель, метою якої є виділення різних типів фірм, які залучені
до глобального підприємництва;

2) модель, що служить для оцінки факторів, які впливають на підприємництво;
3) модель, що показує роль особистості у підприємницькому процесі.
Матрична модель визначає форми прояву діяльності підприємства на різ-

них рівнях: географічної диверсифікації та транскордонної координації ресур-
сів і ринків (рис. 3). Теоретичне підґрунтя цієї моделі втілено у дослідженнях
багатьох учених. Так, Макдугалл Р. та Овіат В. розглядали у своїх працях пи-
тання скорочення життєвого циклу продукту, збільшення важливості глобаль-
них мереж і зростання можливостей для підприємців [3]. У їхній моделі бе-
руться до уваги два виміри, які залежать від кількості виробничо-збутових
ланцюгів, які контролює підприємство, та числа залучених країн. Такий підхід
обумовив виділення ними чотирьох типів міжнародних підприємств: експорт /
імпорт стартап (з деякою діяльністю, координованою в кількох країнах);
мультинаціональний стартап (з деякою діяльністю, координованою в багатьох
країнах); регіо-нальний стартап (з широкою діяльністю, координованою у кі-
лькох країнах); глобальний стартап (з широкою діяльністю, координованою в
багатьох країнах).

Грегоріо Д., Мастін М. і Томас Д. також розглядають можливості розвитку
підприємства у контексті поєднання міжнародних ресурсів і ринків збуту. Вони
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виділяють чотири типи нових підприємства: нове вітчизняне підприємство,
транскордонну ресурсну інтеграцію, прискоренні міжнародні продажі, поєд-
нання міжнародних ресурсів і ринку [4]. Холбек Дж. і Ларімо Дж. використо-
вують два основні критерії класифікації: 1) виробничо-збутові ланцюжки, які
фірма координує на міжнародному рівні; 2) кількість країн, в яких підприємство
має виробничо-збутову діяльність [5]. При дослідженні інтернаціоналізації фін-
ських фірм, вченими виявлено, що переважна більшість компаній починає свою
діяльність у кількох країнах, розширюючи її залежно від відстані до зовнішніх
ринків.

Транскордонна координація ресурсів та ринків

Рис. 3. Матрична модель

Джерело: розроблено за [3]

Наступна модель демонструє фактори, які впливають на процес інтернаціо-
налізації фірми відразу після її створення або в перші роки існування. Вчені
сходяться на думці, що внутрішньоорганізаційні фактори, зовнішнього середо-
вища та управлінські мають суттєвий влив на швидкість та масштаб стратегії
інтернаціоналізації (рис. 4).

Теоретичне обґрунтування моделі втілено у дослідженнях багатьох західних
вчених. Ріалп А. та Кнайт Дж. підкреслюють три ключові чинники, які вплива-
ють на стратегічну поведінку глобальних підприємств з точки зору розширення
міжнародної сфери охоплення фірми та створення конкурентної переваги за ко-
рдоном. До них відносяться: нематеріальні ресурси (організаційні, технологічні,
людський капітал); специфічний міжнародний потенціал фірми (ноу-хау, клю-
чові компетенції); зовнішнє середовище (особливості галузі, місцеві та міжна-
родні мережі) [6].

Мадсен Т. і Сервейс П. у своїх дослідженнях підприємств «народжених гло-
бальними» наголошують на важливості досвіду засновника [7]. Їхню думку по-
діляють Макдугал П. та Овіатт В., Бьоргел О. та Маррей Дж. [3; 8]. Такі факто-
ри, як освіта засновника, міжнародний досвід і життя за кордоном психологічно
зменшують відстань його фірми до конкретних товарних ринків. Крім того,
вчені наголошують на важливості соціальної та професійної мережі підприємця
до та в перші роки після відкриття фірми.

Мультинаціональний
стартап

Глобальний
стартап

Регіональний
стартап

Експорт/Імпорт
стартап

висока

низька

Географічна
диверсифікація
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підприємництва

Структура галузі (вподобання
покупців, умови ринку,

інтенсивність конкуренції)

Мережеві чинники
(кластери, бізнес-

інкубатори, інноваційні
центри)

Соціально-економічна
інфраструктура (торгові бар’єри,
фінансові умови, інвестиційний
капітал, логістика, технології)

Особистісні та професійні характеристики
засновника

(вік, освіта, досвід, підприємницькі якості,
глобальне бачення)

Ресурси та можливості підприємства
(розмір, знання глобального ринку,
технології, залученість до мереж)

Фактори зовнішнього середовища

Внутрішньоорганізаційні фактори

Рис. 4. Модель впливу факторів

Джерело: побудовано автором за [6—9].

Макдугал П. та Овіат В. підкреслюють неоднозначну роль такого фактору,
як структура галузі (зокрема, її еволюція, концентрація, інтенсивність конку-
ренції, локальна інтернаціоналізація, глобальна інтеграція) [3]. Андерсон С. і
Вітор І. наголошують, що підприємці та їхні мережі, а також певні галузеві
особливості виступають рушійною силою розвитку глобального підприєм-
ництва [9].

Третя модель розглядає глобальне підприємництво як процес, всередині яко-
го знаходиться засновник підприємства, який має певний міжнародний досвід і
психологічні особливості, на якого впливають фактори зовнішнього середови-
ща (сприятливі або несприятливі ринкові умови, галузеві тенденції) та внутріш-
ньоорганізаційні фактори (людські та фінансові ресурси, знання та компетенції
персоналу), що в сукупності обумовлює його певну відповідну реакцію та
вплив на інші чинники, які формують глобальну стратегію (рис. 5).

Морт Г. і Віравардена Дж. стверджують, що біхевіористичні особливості
людини (проактивність, інноваційність, ризикованість) разом зі швидкістю ін-
тернаціоналізації, високотехнологічними продуктами та факторами мережевих
можливостей впливають на освоєння глобальних ринків [10].

Ланті Р. і Габріелсон М. доводять, що фактори зовнішнього середовища
впливають на міжнародний досвід засновника, підприємницькі здібності, інно-
ваційність, що має певний результат у формуванні глобальної стратегії щодо
освоєння ринків та поширення продуктів [11].
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Рис. 5. Модель засновника підприємства

Джерело: побудовано автором за [10; 11].

Висновки. У контексті зміцнення пояснювальної сили концепцій і підходів
забезпечення глобальної переваги підприємств постіндустріальної епохи над-
звичайної актуальності набуває дослідження моделей глобального підприємни-
цтва. У статті виділено три основні моделі, що дозволяють узагальнити теоре-
тичні знання та пояснити процес виникнення підприємництва в глобальному
масштабі. Матрична модель визначає тип міжнародного підприємства за двома
критеріями: рівень географічної диверсифікації (обсяг іноземних ринкових мо-
жливостей) і ступінь освоєння зовнішнього ринку (рівень міжнародної коорди-
нації ресурсів і діяльності). Модель впливу факторів пояснює, чому ступінь ін-
тернаціоналізації підприємства варіюється відразу після заснування або в перші
роки своєї діяльності. Ступінь впливу зовнішніх, внутрішніх, організаційних та
управлінських факторів визначає швидкість інтернаціоналізації та міжнародну
стратегію підприємства. Модель засновника підприємства показує взаємо-
зв’язок між зовнішніми та внутрішньо- організаційними факторами, які зміню-
ють міжнародний профайл менеджера, у свою чергу глобальна мережа та фокус
на розвитку продуктів має вплив на маркетингові компетенції та міжнародну
продуктивність. Варто зазначити, що різноманітність підходів до трактування
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феномену глобального підприємництва ускладнює дослідження його зв’язків і
факторів розвитку, що відкриває багато перспектив для подальших досліджень.
У подальшому можуть бути продовжені дослідження у формі виділення моде-
лей, що описують процес генерування прибутку, фокусуються на внутрішніх
процесах глобальних підприємств та їх структурі, показують логіку створення
цінності та умови забезпечення якості.
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INSTITUTIONAL MODEL OF FINANCIAL MARKET: PROBLEMATIC
ASPECTS OF THE REGULATION SYSTEM IMPROVEMENT

Анотація: Розглянуто методологічні аспекти регулювання фінансового ринку в
умовах глобалізації. Аналізується зарубіжний досвід побудови організаційно-
економічного механізму регулювання фінансового ринку. Обґрунтовано, що необ-
хідною умовою вдосконалення системи регулювання фінансового ринку є форму-
вання його ефективної інституційної моделі. З урахуванням зарубіжного досвіду та
рамок інституційного підходу сформовано рекомендації щодо вдосконалення сис-
теми регулювання фінансового ринку в Україні.

Summary: methodological aspects of financial market regulation in the context of
globalization are reviewed. Foreign experience of construction of organizationally-
economic financial market regulation mechanism is analyzed. Substantiated that one of
the necessary requirements for financial market regulation system improvement is
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