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По ста нов ка проб ле ми. 
Світо ва фінан со во
еко номічна

кри за, яка роз по ча ла ся в США 2007
ро ку з кра ху на рин ку суб стан дарт -
них іпо теч них кре дитів, не га тив но
по зна ча лись у 2008
2010 рр. на еко -
номіках прак тич но всіх країн світу,
що суттєво впли ну ло на стан міжна -
род но го бізне су. Погірши ли ся не
тільки йо го кількісні (об сяг міжна -
род ної торгівлі, інве с тицій, транс -
порт них пе ре ве зень то що), але й
якісні па ра ме т ри міжна род но го
бізне су (уз го дженість ча со вих і
регіональ них тен денцій, на явність
тор го вель них бар'єрів, част ка інно -
ваційної та ви со ко тех но логічної
про дукції в міжна родній торгівлі,
до ступ до кре дитів для за без пе чен ня
зовнішньо тор го вель них опе рацій
то що).

Звіт Світо вої ор ганізації торгівлі,
ха рак те ри зу ю чи дра ма тич ну, за ви -
ра зом йо го ав торів, кар ти ну падіння
світо вої торгівлі у 2009 р. (12,2% в
на ту раль но му об сязі та 22,6% в
вартісно му, до ла ро во му, ви ра женні),
вка зує на те, що си ту ація свідчить
про "най значніший світо вий еко -
номічний спад з часів Ве ли кої де п -
ресії" [1, с. 20]. Дра ма тиз му ста но ви -
щу світо вої еко номіки на да ло й те,
що про тя гом 2008
2009 рр. спо с -
теріга лось од но час не змен шен ня по -
токів пря мих іно зем них інве с тицій.
Як що у 2007 р. у рам ках всієї світо вої
еко номіки такі над хо джен ня ста но -
ви ли 2 099 973 млн дол., то в 2008 р.
зни зи ли ся до 1 770 873 млн дол., а в
2009 р. 
 до 1 114 189 млн [2].

Зміни в ся на гірше й якісний бік
світо вої торгівлі, зо к ре ма, збільши -
ли ся про текціоністські бар'єри та
інші за хо ди, які в ме жах на уко -
во
дослідно го про ек ту "Global Trade
Alert" (GTA) ха рак те ри зу ють ся як
такі, що спря мо вані на зав дан ня
шко ди країнам
сусідам. За да ни ми
до повіді GTA
2009, про тя гом 2009 р.
країни здійсни ли близь ко 300 та ких
за ходів, з яких 32% 
 це на дан ня пря -
мої ад рес ної до по мо ги своїм
підприємствам, ще 20% яв ля ли со -
бою ан ти демпінгові та ком пен -
саційні збо ри [3].

Фак тич но світо ва фінан со во
еко -
номічна кри за на оч но про де мон -
стру ва ла не ефек тивність існу ю чої
мо делі ве ден ня міжна род но го бізне -
су, наріжним ка ме нем якої є
зовнішньо тор го вельні та інве с -
тиційні опе рації провідних ком -
паній. Ве ли кий бізнес як
індустріаль но роз ви ну тих країн, так і
країн, що роз ви ва ють ся, ви я ви в ся
не здат ним без до по мо ги за галь но -
національ них ре сурсів 
 коштів дер -
жав них бюд жетів, по до ла ти проб ле -
ми, з яки ми рин ко ва еко номіка тра -
диційно сти кається в ме жах сво го
циклічно го роз вит ку.

Візьме мо за при клад си ту ацію, що
скла лась у США, де вла да зав жди
рішу че ви с ту па ла про ти надмірно го
втру чан ня у спра ви бізне су. Про те
вос ени 2008 р. Кон грес США, відки -
нув ши іде о логічні по с ту ла ти,
підтри мав план уря ду країни зі спря -
му ван ня май же 700 млрд дол. на
підтрим ку фінан со вих кор по рацій
[4]. Уря ди більшості євро пейських

країн діяли ана логічно, ря ту ю чи
власні фінан сові та про мис лові кор -
по рації, керівниц тво яких ви я ви ло ся
не спро мож ним за про по ну ва ти дієві
за со би про тидії кризі.

Країни з рин ка ми, що роз ви ва -
ють ся, та кож до кла ли чи ма ло зу -
силь, щоб до по мог ти ве ли ким
вітчиз ня ним ком паніям по до ла ти
кри зу, ре алізу ю чи власні пла ни з
підтрим ки пев них га лу зей і сти му -
лю ван ня еко номіки за га лом.

Так, уряд КНР, роз роб ля ю чи у
2008 р. про гра му ан ти кри зо вих за -
ходів, пе ред ба чив мож ливість спря -
му ван ня від 600 до 800 трлн юа ней у
разі падіння фон до во го індек су
Шан хайської біржі ниж че 1500
пунктів на прид бан ня акцій 50
провідних кор по рацій, які пе ре бу ва -
ють у лістин гу Шен женської та
Шан хайської бірж [5].

Ук раїнська вла да та кож до кла ла
знач них зусиль для по ря тун ку ве ли -
ких ком паній, зо к ре ма, у та ких ек с -
порт но
орієнто ва них га лу зях, як ме -
та лургійна і хімічна. У Ме мо ран думі
по ро зуміння, який був ук ла де ний 10
ли с то па да 2008 р. між Кабіне том
Міністрів Ук раїни та підприємства -
ми гірни чо
ме та лургійно го ком -
плек су, уряд пе ред ба чив на дан ня
низ ки пільг для цих сфер. Ос новні
се ред та ких пільг 
 це оп ла та елек -
тро е нергії та по слуг залізнич но го
транс пор ту за зни же ни ми та ри фа ми,
змен шен ня до 20% став ки по дат ку
на дохід у разі реінве с ту ван ня до хо ду
підприємств; роз ши рен ня пе реліку
енер гоз беріга ю чих ма теріалів, ус тат -
ку ван ня, ком плек ту ю чих, ввізне ми -
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то на які не на кла дається [6].
Владні ко ла все більшої кількості

країн по чи на ють шу ка ти мож ли -
вості для по бу до ви но вої мо делі
після к ри зо во го віднов лен ня і по -
даль шо го зро с тан ня своїх еко номік,
що як найбільше вра хо ву ва ла б по -
тенціал та ко го мо гут ньо го фак то ра
суспільно го ви роб ниц тва, яким є
підприємниц тво.

Звер тає на се бе ува гу і той факт,
що на го лос ро бить ся не ли ше на на -
ма ганні за лу чи ти ма лий і се редній
бізнес до роз вит ку внутрішньо го
рин ку, але й на да ти за йо го до по мо -
гою но во го імпуль су для ак тивізації
са ме міжна род но го бізне су. По ка зо -
вим у цьо му кон тексті є зу сил ля уря -
ду США із за про ва джен ня впер ше в
історії країни так зва ної Національ -
ної ек с порт ної ініціати ви, ре алізація
якої спря мо ва на на под воєння ек с -
пор ту до 2015 р., для чо го, зо к ре ма,
пе ред ба чається "до по мо га фірмам,
особ ли во ма лим, у по до ланні труд -
нощів ви хо ду на нові ек с портні рин -
ки" [7]. Зав дан ня з підви щен ня ролі
ма ло го і се ред ньо го бізне су став лять
пе ред со бою та кож уря ди інших
країн, у то му числі КНР та Ук раїна.

Успішне вирішен ня кри зо вих пи -
тань по тре бує ґрун тов но го аналізу
струк ту ри су час но го міжна род но го
бізне су і місця в ньо му ма ло го та се -
ред ньо го підприємниц тва.

Аналіз ос танніх досліджень
і публікацій: точки зору на
сутність підприємництва 
Еко номічна на ука ба га то ува ги

приділя ла та приділяє досліджен ню
проб лем роз вит ку ма ло го і се ред ньо -
го підприємниц тва та ста ну су час но -
го міжна род но го бізне су. По чи на ю -
чи з се ре ди ни 1970
х років спо с -
терігається підви щен ня ува ги
дослідників різних країн до ста ну
підприємниц тва та особ ли во с тей
йо го роз вит ку. Те о ре тичні і прак -
тичні пи тан ня підприємниц тва є те -
мою досліджень ба га ть ох су час них
вітчиз ня них та іно зем них уче них,
та ких як З. Вар налія, В. Во ротіна, Л.
Дон ця, Н. Ро ма нен ко, Ю. Єха ну ро -
ва, Ю. Ма ко го на, А. Чух но, С. Іва -
но ва, Ф. Хайєка, А. Шапіро, Г.
Піншо та, Р. Хізріча та ін.

На да ний час найбільш по ши ре -
ни ми є такі точ ки зо ру на сутність
підприємниц тва:

u підприємниц тво як оп тимізація

уп равлінських рішень і за без пе -
чен ня інно вацій (не ок ла сич ний
підхід 
 Р. Лу кас, Т. Сар д жент, Й.
Шум пе тер);

u підприємниц тво як втілен ня
кон ку ренції та засіб спря му -
ван ня рин ко вої си с те ми до ста -
ну рівно ва ги (підхід австрій-
ської шко ли 
 Л. Мізес, Ф.
Хайєк, І. Кірцнер);

u підприємниц тво як ре алізація
вла ди (інсти туціональ ний
підхід 
 Дж. Гел брейт) [8];

u підприємниц тво як до помі-
жний інстру мент у ре алізації
цен т ралізо ва них планів роз -
вит ку еко номіки (рин ко во

соціалістич ний підхід 
 Я. Кор -
наї, Л. Абалкін, А. Аган бе гян)
[9];

u підприємниц тво як засіб про -
ве ден ня капіталістич но
спря -
мо ва них ре форм у пост -
соціалістич них країнах ("Ва -
шинг тонський кон сен сус"
Міжна род но го ва лют но го фон -
ду і ра ди каль ний ре формістсь-
ко
рин ко вий підхід, яко го до -
три му ють ся пред став ни ки еко -
номічної те орії пост соціалісти-
ч них країн 
 Д. Грей, А. Ос лунд,
А. Галь чинський, В. Чер няк)
[10].

Аналіз ду мок іно зем них і вітчиз -
ня них фахівців, які зай ма ють ся
досліджен ня ми міжна род но го бізне -
су (С. Ро бок, К. Сіммондс, Дж.
Деніелс, Л. Ра де бау, Д. Салліван, Р.
М. Джоші, А. Азріліян, Є. Пан чен ко,
С. Піво ва ров, Л. Та ра се вич, А. Май -
зель) [11], свідчить про те, що існує
пев на єдність по глядів на цю ка те -
горію. Найбільш суттєви ми з по -
зицій вка за них ав торів є ри си міжна -
род но го бізне су:
1) на явність підприємницької діяль -

ності;
2) на явність парт нерів в одній або

кількох за кор дон них країнах;
3) підприємницька діяльність про ва -

дить ся з ме тою одер жан ня при -
бут ку чи ре алізації пев них політи-
ч них зав дань.
Се ред видів діяль ності, які на ле -

жать до сфе ри міжна род но го бізне су,
на зи ва ють зовнішню торгівлю то ва -
ра ми і по слу га ми, прямі та порт -
фельні інве с тиції, і де які з ав торів
до да ють ще логісти ку та транс пор ту -
ван ня.

Не вирішені ча с ти ни за -
галь ної проб ле ми. 
Не зва жа ю чи на гли бокі дослід-

жен ня ок ре мо взя тих проб лем
підприємницької діяль ності та
міжна род но го бізне су, все ж та ки не
по вною мірою про аналізо ва но
участь ма ло го і се ред ньо го підприє-
мниц тва у міжна род но му бізнесі.
Існу ючі на укові праці з цієї проб ле -
ма ти ки кон цен т ру ють ся пе ре важ но
на по даль шо му по глиб ленні за галь -
но виз на них кон цепцій сто сов но то -
го, що ма ле і се реднє підприємниц -
тво відіграє важ ли ву роль у сфері
міжна род но го бізне су або ж при свя -
чені фак то г рафічно му опи су си ту -
ації. На да ний час існує об ме же не
ко ло праць вітчиз ня них фахівців, в
яких роз г ля да ють ся особ ли вості
зовнішньо тор го вель ної, зовнішньоі-
нве с тиційної, логістич ної та ін.
діяль ності ма лих і се редніх підприє-
мств [12].

Цілі статті по ля га ють у то му, щоб,
по
пер ше, уточ ни ти виз на чен ня
міжна род но го бізне су, і по
дру ге,
роз г ля ну ти, яке місце посіда ють
міжна родні інве с тиційні опе рації в
діяль ності ма лих і се редніх
підприємств.

Сутність міжна род но го
бізне су
(вик лад ос нов но го ма теріалу

статті)
По го джу ю чись за га лом із на ве де -

ни ми ви ще скла до ви ми міжна род -
но го бізне су, вва жаємо за потрібне
уточ ни ти ли ше те, яку са ме ме ту (або
цілі) пе реслідує керівниц тво ком -
панії, ви хо дя чи на іно земні рин ки.

Се ред фахівців відсутній уз го дже -
ний підхід сто сов но до ся гнен ня
при бут ку як ме ти підприємницької
діяль ності. Російські спеціалісти по -
ряд із мак симізацією при бут ку до
стра тегічних цілей підприємства
відно сять та кож "зро с тан ня підприє-
мства (чи бізне су), а та кож підтрим -
ку без пе рерв ності діяль ності" ви хо -
дя чи з то го, що "ре аль но при бу ток не
зав жди слу гує єди ною ме тою
підприємства. Підприємство функ-
ціонує, зре ш тою, не за ра ди гро шей,
а за ра ди при не сен ня якої
не будь ви -
го ди спо жи ва чам. Будь
які за роб -
лені гроші тре ба ку дись вкла да ти"
[13].

Се ред інших варіантів ме ти діяль -
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ності фірми зустрічається та кож і
орієнтація на зро с тан ня рин ко вої
вар тості фірми. Так, зо к ре ма, відомі
фахівці в га лузі кор по ра тив них
фінансів Зві Боді і Ро берт Мер тон
(ла у ре ат Но бе левської премії з еко -
номіки 1997 ро ку) ствер д жу ють, "ме -
не дже рам кор по рацій слід ке ру ва ти -
ся не пра ви лом мак симізації при бут -
ку, а пра ви лом мак симізації ба гат -
ства акціонерів" [14]. Ар гу мен тація
сто сов но не доцільності орієнту ва ти -
ся на при бу ток зво дить ся до то го, що
не зро зуміло, для яко го са ме ча со во -
го відрізка слід за сто со ву ва ти цю ме -
ту, і, вра хо ву ю чи імовірнісний ха -
рак тер май бутніх до ходів і ви т рат
фірми, а от же, і са мо го при бут ку, по -
нят тя "мак симізація при бут ку" на бу -
ває не виз на че но го ха рак те ру.

Аналіз досвіду успішних ком -
паній, вітчиз ня них і за кор дон них,
свідчить, що керівниц тву ком паній
доцільно пе ресліду ва ти не од ну, а
кілька цілей. При цьо му прак ти ка
до во дить, що за до три ман ня на леж -
ної уп равлінської тех но логії, а са ме 

орієнтації на за галь ну ре зуль та -
тивність, керівниц тву ком панії
вдається од но час но до ся га ти та ких
су пер еч ли вих цілей (у тра диційно му
підході), як, на при клад, рен та -
бельність бізне су і зро с тан ня ви руч -
ки, ко рот ко с т ро ко вий і дов го с т ро -
ко вий при бу ток, ре зуль та тивність
ок ре мих бізнес
підрозділів і ком -
панії в ціло му.

Ав то ри кон цепції орієнтації на за -
галь ну ре зуль та тивність у діяль ності
ком панії (batting average, ВА),
керівни ки кон сал тин го вої фірми
"Marakon Associates" Домінік Додд і
Кен Фа ва ро роз ро би ли її на підставі
аналізу ре зуль татів підприємницької
діяль ності по над 1 тис. ком паній
світу за двад ця тирічний період [15].
Дослідни ки по ка зу ють, що ком панії,
які до ся га ють кра щої за галь ної ре -
зуль та тив ності, та кож ма ють і кращі
по каз ни ки за галь ної акціонер ної
дохідності, тоб то кращі по каз ни ки
ре алізації інте ресів своїх акціонерів.
То му ми вва жаємо, що вар то го во ри -
ти са ме про інте рес влас ників (інте -
рес у зро с танні за галь ної акціонер -
ної дохідності), в яко му зна хо дять
свій ви яв го ловні цілі діяль ності
ком панії.

Потрібно та кож вра хо ву ва ти спе -
цифіку ма ло го і се ред ньо го підприє-
мниц тва, для яко го ду же важ ли вим є

підтри ман ня та зро с тан ня рин ко вої
вар тості своєї ком панії. На відміну
від ме не джерів ве ли ких ком паній,
які, у разі як що їхня ком панія по тра -
пить у скрут не ста но ви ще, мо жуть
звільни тись і пе рей ти на ро бо ту до
іншої, ме не дже ри ма лих і се редніх
підприємств, знач на ча с ти на з яких
є й їхніми влас ни ка ми, пе ре бу ва ють
у прин ци по во іншій си ту ації.

Падіння вар тості ак тивів ком -
панії, що є не ми ну чим наслідком
погіршен ня її ста но ви ща, при зво -
дить і до втра ти суттєво го дже ре ла
до ходів ме не джерів. До то го ж во ни
не в змозі пе рей ти на ро бо ту до
іншої ком панії так лег ко, як це мо -
жуть зро би ти їхні ко ле ги з ве ли ких
кор по рацій, оскільки, по
пер ше, не
охоп лені си с те мою стра ху ван ня на
ви па док звільнен ня, яка є до сить
ши ро ко по ши ре ною у ве ли ких ком -
паніях, і, по
дру ге, їхні ме не -
джерські знан ня і на вич ки є цінни -
ми са ме для ма ло го і се ред ньо го
бізне су, уп равління яким за низ кою
па ра метрів (ка д ри, фінан си, мар ке -
тинг) суттєво відрізняється від уп -
равлінської прак ти ки ве ли ких ком -
паній.

Підсу мо ву ю чи ска за не, мо же мо
да ти та ке виз на чен ня міжна род но го
бізне су 
 це підприємницька діяльні-
сть, яка здійснюється ком панією не
ли ше в країні, в якій її бу ло за сно ва -
но, а й за ме жа ми дер жа ви, спря мо -
ва на на ре алізацію інте ресів її влас -
ників.

Місце ма ло го і се ред ньо го
підприємниц тва у струк турі
міжна род но го бізне су
(інве с тиційний ас пект)
Розбіжності в дослідженні міжна -

род но го бізне су сто су ють ся та кож і
то го, які са ме ви ди діяль ності мож на
відне с ти до цієї сфе ри. Всі без ви -
нят ку фахівці, які вив ча ють ті або
інші пи тан ня міжна род но го бізне су,
по го джу ють ся з тим, що до ньо го
вхо дять і зовнішня торгівля то ва ра -
ми та по слу га ми, і прямі та порт -
фельні інве с тиції, а де які на уковці
за ра хо ву ють до цьо го пе реліку
логісти ку і транс пор ту ван ня, які, з
на шої точ ки зо ру, є об слу го ву ю чи ми
та пе ри ферійни ми ви да ми діяль ності
сто сов но міжна род но го бізне су.

От же, яд ром міжна род но го бізне -
су, йо го клю чо ви ми ви да ми, є
зовнішня торгівля і зовнішня інве с -

тиційна діяльність, а до об слу го ву ю -
чих опе рацій мож на відне с ти кон -
сал тин го ву, логістич ну, транс порт ну
та інші опе рації, спря мо вані на за -
без пе чен ня ефек тив ності клю чо вих
видів діяль ності міжна род но го
бізне су (рис. 1).

Роз г ля не мо місце, яке посіда ють
малі і се редні підприємства як
суб'єкти зовнішньої інве с тиційної
діяль ності. Ре зуль та ти досліджен ня
інве с тиційної ак тив ності 9,5 тис. ма -
лих, се редніх і мікропідприємств з 33
євро пейських країн, про ве де но го
2009 ро ку, пе ре кон ли во свідчать про
не знач не місце пря мих іно зем них
інве с тицій в їхньо му бізнесі.

Так, тільки 2% мікропідприємств
про тя гом 2006
2008 рр. інве с ту ва ли
ко ш ти у за кор донні бізнес
про ек ти,
для ма лих підприємств цей по каз -
ник ста но вив 6, а для се редніх 
 16%.
Для всіх же підприємств, які бра ли
участь в опи ту ванні, по каз ник тих,
які здійсню ва ли прямі іно земні інве -
с тиції про тя гом цьо го періоду, ста -
но вив 2% [16]. Слаб ка за кор дон на
інве с тиційна ак тивність ма лих і се -
редніх підприємств по яс нюється та -
ки ми фак то ра ми.

По
пер ше, оскільки фун да мен -
таль на ме та підприємниц тва, втілен -
ням ду ху яко го як раз і є діяльність
ма лих і се редніх підприємств, по ля -
гає у ре алізації інно ваційних ідей за -
снов ни ка, який є та кож і керівни ком
підприємства, то відволікан ня
коштів на за кор донні інве с тиційні
про ек ти су пер ечить цілям підприє-
мця. Підприємець іма нент но
зацікав ле ний у то му, щоб ре алізу ва -
ти власні інве с тиційні про ек ти, а не
ви т ра ча ти ре сур си ком панії на об -
слу го ву ван ня цілей інших фірм. У
ви пад ку як що підприємець відволі-
кається від то го, що яв ляє со бою
сутність йо го влас но го бізне су і по -
чи нає зай ма ти ся порт фель ни ми
інве с тиціями, то він пе ре тво рюється
на зви чай но го інве с то ра або рантьє.

По
дру ге, як що взя ти прямі іно -
земні інве с тиції (ПІІ), то слід ма ти
на увазі, що ос нов ною їх ха рак те ри -
с ти кою є вста нов лен ня кон т ро лю
над підприємством, в яке вкла да -
ють ся ко ш ти. Та ка їх сутність бес по -
се ред ньо вип ли ває із виз на чень ПІІ,
яко го до три мується фахівці Міжна -
род но го ва лют но го фон ду, ЮНК-
ТАД та Ор ганізації з еко номічно го
співробітниц тва та роз вит ку.
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Так, у Де талізо ва но му орієнту ю -
чо му виз на ченні пря мих іно зем них
інве с тицій, яке бу ло роз роб ле но
ОЕСР у 2008 р., вка зується, що
"прямі інве с тиції є ви дом міжна род -
них інве с тицій, здійсне них ре зи ден -
том в одній країні (пря мим інве с то -
ром) з ме тою ре алізації своєї дов го т -
ри ва лої зацікав ле ності в підприє-
мстві (підприємстві 
 ре ципієнтові
пря мих інве с тицій), яке є ре зи ден -
том країни, відмінної від країни
місцез на хо джен ня пря мо го інве с то -
ра. Мо ти вацією пря мо го інве с то ра
ви с ту пає вста нов лен ня дов го т ри ва -
лих сто сунків з підприємством 
 ре -
ципієнтом пря мих інве с тицій так,
щоб пря мий інве с тор міг чи ни ти
істот ний вплив на уп равління цим
підприємством. Дов го т ри ва ла заці-
кав леність ви яв ляється тоді, ко ли
пря мий інве с тор во лодіє при наймні
10% акцій з пра вом го ло су" [17]. От -
же, ПІІ ви ма га ють від інве с то ра не -
обхідності ви т ра ча ти значні ре сур си
на кон т роль над діяльністю за кор -
дон но го підприємства, що не га тив -
но впли ває на йо го влас ний до -
машній бізнес.

По
третє, слід бра ти до ува ги і
проб ле ми з фінан су ван ням, які ви -
ни ка ють пе ред ма ли ми і се редніми
підприємства ми у тих ви пад ках, ко -
ли во ни вирішу ють ре алізу ва ти
бізнес
про ек ти за кор до ном. На да -
ний час про ве де на знач на кількість
досліджень, в яких де таль но роз г ля -
да ють ся проб ле ми фінан су ван ня
бізне су, у то му числі і міжна род но го,
ма лих і се редніх підприємств. Се ред
найбільш ґрун тов них розвідок на цю
те му виз на ча ють ся звіти та
публікації Євро пейської Комісії,
Світо во го бан ку, Ор ганізації з еко -
номічно го співробітниц тва та роз -
вит ку (ОЕСР), Комісії уря ду США з
міжна род ної торгівлі, Кон фе ренції

ООН з торгівлі та роз вит ку
(ЮНКТАД) [18]. Ок ре мо проб ле ма -
ти ка пря мих іно зем них інве с тицій,
які здійсню ють ся ма ли ми і се -
редніми підприємства ми, дослі-
джується в пра цях В. де Май се нері,
Т. Клайєса, Д. Смал бо на, М.
Светліча, А. Якліча, Дж. Роя, П. Ба -
нарджі та ін. [19].

Ос нов ний вис но вок, яко го до хо -
дять ав то ри за зна че них праць, по ля -
гає в то му, що малі і се редні
підприємства відчу ва ють серйозні
проб ле ми (у зістав ленні з ве ли ки ми
кор по раціями) в от ри манні зовні-
шньо го фінан су ван ня своєї діяль -
ності. Як інве с то ри на фон до во му
рин ку, так і кре дитні інсти ту ти вва -
жа ють на дан ня фінан со вих ре сурсів
ма лим і се реднім підприємствам
більш ри зи ко ва ним порівня но з ве -
ли ки ми ком паніями. Та кий стан
справ при зво дить до то го, що навіть
ті підприємства, які ма ють по -
тенційно при бут кові інве с тиційні
про ек ти, не мо жуть їх ре алізу ва ти.
Цей вис но вок сто сується як
підприємств, що ве дуть свою
діяльність у країнах з роз ви ну тою
еко номікою, так і тих, що
функціону ють у країнах із рин ка ми,
що роз ви ва ють ся.

По
чет вер те, слаб ка участь ма лих
і се редніх підприємств у пря мих іно -
зем них інве с тиціях обу мов ле на,
крім при чи ни, що ми її вик ла ли
раніше, як склад ною про це ду рою
ре алізації, так і тим, що за су час них
умов для втілен ня успішно го інве с -
тиційно го про ек ту у та ких сфе рах,
як про мис ловість, будівниц тво,
сільське го с по дар ство то що потрібні
значні ко ш ти, які підприємство мо -
же відволікти від до маш ньо го бізне -
су на кілька років. Зро зуміло, що та -
ке зав дан ня не під си лу ма лим і се -
реднім підприємствам.

По
п'яте, слід ма ти на увазі, що
про це ду ра пря мо го іно зем но го інве -
с ту ван ня ви ма гає відповідно го еко -
номіко
пра во во го су п ро во ду про ек -
ту на стадії йо го ре алізації. Для цьо -
го підприємець має за лу ча ти
відповідних ек с пертів, чиї по слу ги є
над то до ро ги ми.

Вис нов ки і пер спек ти ви
по даль ших розвідок
Про ве де не досліджен ня місця ма -

ло го і се ред ньо го підприємниц тва в
струк турі міжна род но го бізне су до -
зво ляє зро би ти такі вис нов ки.
1. Уточ не но виз на чен ня міжна род -

но го бізне су, під яким ро зуміють
підприємницьку діяльність, яка
здійснюється ком панією не ли ше
в країні, в якій за сно ва на, а й за її
ме жа ми, і спря мо ва на на ре -
алізацію інте ресів її влас ників. Та -
кий підхід до зво ляє вра ху ва ти не
од ну ок ре му, а низ ку взаємо -
пов'яза них цілей ком панії.

2. Виз на че но струк ту ру міжна род но -
го бізне су, яд ром яко го (клю чо ви -
ми опе раціями) є зовнішні
торгівля та інве с тиційна діяль-
ність, а до пе ри ферії (об слу го ву -
ючі опе рації) на ле жать кон сал -
тин гові, логістичні, транс портні
та інші опе рації, спря мо вані на
за без пе чен ня ефек тив ності го ло -
вних видів діяль ності міжна род -
но го бізне су. Ви о к рем лен ня яд ра і
пе ри ферії міжна род но го бізне су
до зво ляє глиб ше про аналізу ва ти
тен денції міжна род ної діяль ності
ма лих і се редніх підприємств.

3. Де таль но з'ясо ва но низ ку фак -
торів, які обу мов лю ють дру го ряд -
не місце ма лих і се редніх
підприємств як суб'єктів зовні-
шньої інве с тиційної діяль ності.
Ос нов ни ми се ред цих фак торів
мож на на зва ти іма нент ну спря мо -
ваність підприємців на ре алізацію
влас них інно ваційних про ектів і
відсутність до статніх ре сурсів
(влас них і за лу че них) для
здійснен ня пря мих іно зем них
інве с тицій.
По даль ше досліджен ня місця ма -

ло го і се ред ньо го підприємниц тва в
струк турі міжна род но го бізне су по -
тре бує по глиб ле но го аналізу іншо го
бо ку їхньої діяль ності 
 зовнішньо -
тор го вель ної. Порівнян ня інве с -

Рис. 1. Струк ту ра міжна род но го бізне су
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тиційної та тор го вої скла до вих
міжна род ної діяль ності ма ло го і се -
ред ньо го підприємниц тва до по мо же
з'ясу ва ти сильні та слабкі сто ро ни
ма лих і се редніх підприємств, а та -
кож за про по ну ва ти такі за хо ди з їх
дер жав ної підтрим ки, які б до зво ля -
ли мак си маль но ефек тив но ре алізо -
ву ва ти мож ли вості зовнішньо е ко -
номічно го се ре до ви ща та про тидіяти
за гро зам.
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