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Емпіричне дослідження оптимального доступу малих та середніх підприємств як стартапів до
зовнішнього фінансування
Метою дослідження є емпіричний аналіз зв’язку між факторами успіху малих та середніх підприємств як стартапів, а
саме знанням про стартами та управлінськими навичками, та інвесторами. У статті запропоновано модель для
полегшення доступу малих та середніх підприємств як стартапів до зовнішнього фінансування. Шляхом описового та
дедуктивного статистичного аналізу даних опитування вибірки малих та середніх підприємств у Південній Африці було
виявлено, що стандарти відповідності знань підприємців про стартапи та необхідних управлінських навичок вимогам
інвесторів стануть інструментом, який допоможе малим та середнім підприємствам як стартапам у розробці оптимальних
моделей фінансування для їх розвитку.
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Эмпирическое исследование оптимального доступа малых и средних предприятий как стартапов к
внешнему финансированию
Целью исследования является эмпирический анализ связи между факторами успеха малых и средних предприятий как
стартапов, а именно знанием о стартапах и управленческими навыками, и инвесторами. В статье предложена модель для
облегчения доступа малых и средних предприятий как стартапов к внешнему финансированию. Путем описательного и
дедуктивного статистического анализа данных опроса выборки малых и средних предприятий в Южной Африке было
выявлено, что стандарты соответствия знаний предпринимателей о стартапах и необходимых управленческих навыков
требованиям инвесторов станут инструментом, который поможет малым и средним предприятиям как стартапам в
разработке оптимальных моделей финансирования для их развития.
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