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Бізнес‐ангели як альтернатива фінансовій підтримці на початкових етапах життєвого циклу
малих підприємств
В процесі заснування та розвитку малого бізнесу надзвичайно важливо розуміти фінансові потреби підприємців та
основні перешкоди та труднощі у отриманні фінансування. Альтернативні джерела фінансової підтримки, разом з
традиційними, створюють можливості для збільшення об’єму коштів, але в основі вирішення цього питання мають
лежати сучасні ефективні методи та техніки прийняття рішень. Автори статті використовують метод дерева рішень
для визначення оптимальної альтернативи фінансовій підтримці малого бізнесу на початкових етапах його
життєвого циклу. Результати дослідження свідчать про важливість альтернативного джерела ресурсів для
підприємств малого бізнесу, а саме бізнес-янголів. Емпіричний та статистичний аналіз підтверджують, що доступ
до альтернативних джерел фінансування малого бізнесу в країнах ЄС покращується, в той час як в Україні
неформальне фінансування є досить новою та недослідженою областю. Беручи за основу аналіз переваг
використання коштів бізнес-янголів, зроблено висновок про те, що вони потребують застосування свого
потенціалу у сфері малого бізнесу в Україні. Результати дослідження свідчать про те, що метод дерева рішень є
ефективним інструментом для вибору пріоритетної фінансової альтернативи для малого бізнесу і характеризується
легкістю використання, точністю прогнозування та новизною для вирішення питань.
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Бизнес‐ангелы как альтернатива финансовой поддержке на начальных этапах жизненного цикла
малых предприятий
В процессе основания и развития малого бизнеса чрезвычайно важно понимать финансовые потребности
предпринимателей и основные препятствия и трудности в получении финансирования. Альтернативные источники
финансовой поддержки, вместе с традиционными, создают возможности для увеличения объема средств, но в
основе решения данного вопроса должны лежать современные эффективные методы и техники принятия решений.
Авторы статьи используют метод дерева решений для определения оптимальной альтернативы финансовой
поддержке малого бизнеса на начальных этапах его жизненного цикла. Результаты исследования свидетельствуют
о важности альтернативного источника ресурсов для предприятий малого бизнеса, а именно бизнес-ангелов.
Эмпирический и статистический анализ подтверждают, что доступ к альтернативным источникам финансирования
малого бизнеса в странах ЕС улучшается, в то время как в Украине неформальное финансирование является
довольно новой и неисследованной областью. Беря за основу анализ преимуществ использования средств бизнесангелов, сделан вывод о том, что они требуют применения своего потенциала в сфере малого бизнеса в Украине.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что метод дерева решений является эффективным инструментом
для выбора приоритетной финансовой альтернативы для малого бизнеса и характеризуется легкостью
использования, точностью прогнозирования и новизной для решения вопросов.
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