Чукс Ґервазе Іву
Підтримка малого бізнесу в країнах з перехідною економікою: перевірка початківців до та після підтримки
Проведене в Західній провінції Південної Африки, дослідження зосереджується на групі власників малого бізнесу, які
отримали фінансову підтримку від провідного південноафриканського бізнес розробника. Головною метою було отримати
від реципієнтів, що вони визначають своїми головними проблемами, та порівняти ці проблеми на наступному етапі, щоб
отримати краще розуміння реальних проблем малого бізнесу до та після підтримки. Фінальною перевагою буде звіт щодо
цих питань для інформування практиків та дослідників, щоб кожен стейкхолдер міг детальніше розглянути це питання з
надією на появу дискусій та запроваджень. В цьому лонгітюдному дослідженні адаптовано змішаний метод, а саме
використання опитувальника та напів-структурованих інтерв’ю. Метод дозволив дослідникам отримати краще розуміння
питань по відношенню до отримувачів вперше, а також працювати з ними для отримання інформації відносно проблем
малого бізнесу до та після підтримки. Цікавим є той факт, що більшість учасників відзначили, що майже всі питання
опитувальника є головними проблемами. У статті слід не тільки створити необхідні дискусії серед практиків та вчених по
проблемам зростання малого бізнесу Південної Африки, а й в той же час розкрити через такі дискусії деякі
незадокументовані проблеми малого бізнесу в країнах з перехідною економікою таким чином, щоб покращити шанси на
виживання малого бізнесу більше 2-3 років.
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жінки-підприємці, бізнес-мережі, наставництво, агентства по підтримці бізнесу, ринки, що розвиваються.
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Чукс Гервазе Иву
Поддержка малого бизнеса в странах с переходной экономикой: проверка начинающих до и после
поддержки
Проведенное в Западной провинции Южной Африки, исследование фокусируется на группе собственников малого бизнеса,
которые получили финансовую поддержку от основного южноафриканского бизнес разработчика. Главной целью было
получить от реципиентов, что они определяют своими главными проблемами, и сравнить эти проблемы на следующем этапе,
чтобы получить лучшее понимание реальных проблем малого бизнеса до и после поддержки. Финальным преимуществом
будет отчет относительно этих вопросов для информирования практиков и исследователей, чтобы каждый стейкхолдер мог
детальнее рассмотреть этот вопрос с надеждой на появление дискуссий и внедрений. В этом лонгитюдном исследовании
адаптирован смешанный метод, а именно использование опросника и полуструктурированных интервью. Метод позволил
исследователям впервые получить лучшее понимание вопросов относительно получателей, а также работать с ними для
получения информации относительно проблем малого бизнеса до и после поддержки. Интересным является тот факт, что
большинство участников отметили, что почти все вопросы являются главными проблемами. В статье следует не только создать
необходимые дискуссии среди практиков и ученых по проблемам увеличения малого бизнеса Южной Африки, а в тоже время
раскрыть через такие дискуссии некоторые незадокументированные проблемы малого бизнеса в странах с переходной
экономикой таким образом, чтобы улучшить шансы на выживание малого бизнеса более 2-3 лет.
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