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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті розкрито особливості соціально-економічної природи малого та серед-
нього бізнесу, що укріплюють його позиції на світовому ринку в умовах глобалізації. 
Досліджено об’єктивні та суб’єктивні передумови, а також перешкоди інтернаціо-
налізації МСБ. Узагальнено сучасні теорії інтернаціоналізації та проаналізовано 
можливості їх використання МСБ.
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JEL Classification: F23.

Постановка проблеми. Зміна співвідношення і ролі різних факторів ви-
робництва в економічному розвитку свідчить про новий етап усуспільнення 
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виробництва, пов’язаний з поступовою втратою конкурентних переваг масо-
вим виробництвом, зміною позицій і характеру зв’язків великого, середнього 
та малого бізнесу, транснаціоналізацією ланцюгів поставок і створення вар-
тості. В умовах глобалізації посилення ступеня інтернаціоналізації малих та 
середніх підприємств є природним та незворотним процесом, що заслуговує 
на дослідження.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Теоретичні основи інтернаціона-
лізації були закладені у працях S. Andersson, J. Dunning [1], S. Hollensen [2], 
J. Johanson [3], J. Mathews [4], P. McDougall, B. Oviatt [5], М. Porter [6], F. Root, 
J. Vahlne, R. Vernon [7], O. Williamson та ін. У наукових дослідженнях вітчиз-
няних науковців (Ю. Вдовиченко, П. Ільчук [8; 9], Ю. Орловська, І. Ситнік 
[10], О. Ткач, Ду чуньбу [11] та ін.) розкриваються та класифікуються теорії 
інтернаціоналізації, аналізуються її переваги і чинники, форми проникнення 
й присутності підприємства на закордонних ринках. Водночас проблемам 
інтернаціоналізації малих та середніх підприємств приділяється недостатньо 
уваги.

Формулювання цілей. Мета статті – розкрити особливості соціально-
економічної природи МСБ, що створюють йому конкурентні переваги в умо-
вах глобалізації, проаналізувати передумови та бар’єри інтернаціоналізації 
МСБ, дослідити сучасні теорії інтернаціоналізації щодо можливостей їх ви-
користання МСБ.

Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізації МСБ виявився мо-
більним, здатним швидко адаптуватися до змін кон’юнктури ринку, впрова-
джувати новітні технології, включатися у виробничу структуру великих 
корпорацій та навіть успішно конкурувати з великим бізнесом. За часткою 
у загальній кількості підприємств, зайнятості та ВВП МСБ посідає провідні 
позиції у багатьох країнах. Так, більше 99 % підприємств єС – малі та серед-
ні, саме вони забезпечують дві третини робочих місць та створюють біля 70 % 
ВВП. Крім того, у розвинених та нових індустріальних країнах малий бізнес 
характеризується високою інноваційною активністю, орієнтацією на НДДКр 
та випуск високотехнологічної продукції. Історія таких ТНК, як Apple, Hewlett 
Packard, Microsoft, Dell, Google, як відомо, починалася у гаражі. За оцінкою 
ОЕСр, на частку МСБ припадає 10–20 % всіх інновацій, хоча відомо, що його 
питома вага у витратах на нововведення становить 4–5 %. Великі підприємства 
використовують приблизно половину своїх винаходів, тоді як підприємства 
малого бізнесу – понад 70 % [12, с. 55].

Серед особливостей соціально-економічної природи МСБ, що створюють 
йому конкурентні переваги у сучасних умовах, виділяють: здатність до швид-
кого технологічного та науково-дослідницького перепрофілювання; значну 



71

Економічна теорія

частку висококваліфікованих фахівців у структурі зайнятих; глибоку спеціа-
лізацію; багатоплановий характер мотивації до праці та інновацій; високу 
ефективність та гнучкість організаційної структури; здатність легко вклю-
чатися у кооперацію між собою та великими фірмами, дослідницькими та 
інноваційними центрами; високу чутливість до змін соціально-економічної 
ситуації і вимог потенційних клієнтів; можливість йти на ризик; здатність 
оперативно налагодити виробництво дрібносерійної унікальної продукції на 
сучасній технічній основі [13, с. 206–207].

Окрім внутрішніх факторів, укріплення позицій МСБ зумовлюється змі-
нами зовнішнього середовища: 1) послабленням дії ефекту масштабу завдяки 
розвитку ІТ, швидким змінам ринкової кон’юнктури та диференціації й інди-
відуалізації споживчого попиту; 2) змінами у стратегіях розвитку великого 
бізнесу – виокремлення центрів прибутку, широке використання аутсорсингу, 
мережевих схем, кооперація з малими інноваційними, виробничими та збу-
товими фірмами; 3) розвитком програм державної підтримки МСБ. Підви-
щена увага до МСБ з боку держави пояснюється не лише його природними 
перевагами та здатністю інтенсифікувати інновації, а й високою значущістю 
його соціальної функції. МСБ є спроможним знизити навантаження на ринок 
праці, сприяючи при цьому зміні його професійної структури, розвитку люд-
ського та соціального капіталів, виступає економічною основою формування 
середнього класу. Він не пов’язаний з експортно-сировинними галузями, його 
природне середовище – сфери з високою доданою вартістю. Крім того, на 
відміну від великого бізнесу, МСБ є фізіологічно патріотичним.

Задля успішної реалізації своїх конкурентних переваг малі та середні під-
приємства все частіше обирають стратегію інтернаціоналізації. В цілому ін-
тернаціоналізацію розуміють як «послідовний й організований процес збіль-
шення міжнародної залученості компанії та пов’язані з ним зміни в організа-
ційних формах бізнесу, процес пристосування дій компанії до міжнародного 
середовища, встановлення та реалізації взаємовідносин з підприємствами 
інших країн» [14, с. 141]. Фактори, що сприяють інтенсифікації процесів ви-
ходу МСБ на міжнародний ринок, поділяють на дві групи: об’єктивні пере-
думови, що склалися на місцевому та світовому ринках, та суб’єктивні моти-
ви власників малих та середніх підприємств.

Об’єктивними передумовами інтернаціоналізації МСБ є [11, с. 62–65]:
– активізація процесів глобалізації, лібералізації, інтеграції, що відкрива-

ють для МСБ нові ринки товарів та послуг і нові можливості;
– розвиток технологій та телекомунікацій. Це зумовлює зниження управ-

лінських витрат і значне полегшення доступу підприємства до його партнерів 
та споживачів за кордоном, а також надає МСБ можливість конкурувати за 
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ціновими параметрами з великими підприємствами. Крім того, Інтернет став 
простором для ведення МСБ (як на спеціалізованих майданчиках (Amazon, 
eBay тощо), так і на індивідуальних веб-сайтах), полем діяльності численних 
мікро-ТНК;

– розвиток кооперації в рамках ланцюгів створення вартості за участю 
ТНК та МСБ. Популярності набуває японська модель взаємодії між малим 
та великим бізнесом, коли біля майже кожного великого підприємства ство-
рюється «шлейф» з багатьох малих фірм, що проводять дослідження, роз-
робляють і впроваджують технології, постачають комплектуючі, забезпечу-
ють ремонтні послуги, відповідають за рекламу тощо. Така кооперація до-
зволяє усім учасникам досягти високої ефективності виробництва завдяки 
спеціалізації, раціональному використанню ресурсів. Основними формами 
співробітництва суб’єктів МСБ і великих компаній є експорт (внутрішньо-
корпоративна торгівля) та міжнародний франчайзинг у торгівлі; аутсорсинг, 
ліцензування, угоди про передачу ноу-хау і спільне виробництво у вироб-
ничій сфері, лізинг у фінансовій сфері, венчурний бізнес в інноваційній 
діяльності;

– інтернаціоналізація сфери послуг, яка природньо є нішею малого бізне-
су. Тому активний розвиток міжнародного туризму, консалтингу та ін. є важ-
ливою передумовою інтернаціоналізації діяльності малих форм бізнесу;

– несприятлива ситуація на національному ринку;
– державна політика стимулювання зовнішньоекономічної діяльності МСБ 

(фінансова, організаційна, технічна, консультаційна, інформаційна, маркетин-
гова, освітня). Особливий інтерес у цьому плані становить досвід Китаю. 
Одним із напрямків його стратегії «Йти назовні» є різнопланова підтримка 
виходу МСБ на зовнішні ринки. Завдяки використанню економічних важелів 
(збільшенню ставки повернення мита на експорт високотехнологічних про-
дуктів, зниженню або ліквідації ставки повернення мита на експорт ресурсо-, 
енергомістких товарів, а також продуктів з низькою доданою вартістю тощо) 
змінюється товарна структура експорту підприємств МСБ на користь науко-
містких та високотехнологічних товарів та послуг. Крім того, китайський уряд 
активно заохочує іноземне інвестування, інформує щодо стану закордонних 
ринків, забезпечує технічне обслуговування та валютний контроль над валют-
ними ризиками, а також захищає права та інтереси китайського МСБ у ході 
інвестування за кордон.

Суб’єктивні мотиви інтернаціоналізації власників малих та середніх під-
приємств поділяють на три групи [1; 8; 11]. До першої групи входять мотиви 
зростання фірми та пов’язані з цим стимули: збільшення обсягу реалізації 
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продукції; використання ефекту економії на масштабі; отримання доступу до 
дешевших ресурсів, нових виробничих та управлінських технологій, зовніш-
нього фінансування; укріплення ринкової позиції фірми, зменшення залеж-
ності від існуючих ринків, розширення можливостей у виборі партнерів; 
намагання продовжити життєвий цикл товару; обмеженість можливостей для 
розвитку бізнесу на національному ринку через його низьку ємність, високу 
вартість ресурсів, незахищеність прав власності, низькі ціни на продукцію 
або «особливості» державного регулювання.

Друга група мотивів інтернаціоналізації МСБ обумовлена наявністю або, 
навпаки, потребою, у нематеріальних активах. З одного боку, такі чинники, 
як унікальний товар або технологія, патенти, інноваційні можливості, а також 
певний досвід та інші специфічні для фірми ресурси «виштовхують» фірму 
на міжнародний ринок. З другого, необхідність отримання доступу до сучас-
них технологій для підтримки провідної позиції фірми у своїй галузі «втягує» 
компанію до міжнародного бізнесу [11, с. 59].

Третя група мотивів інтернаціоналізації охоплює виробничі та соціальні 
мережеві мотиви. По-перше, вихід на закордонні ринки дозволяє МСБ орга-
нізувати власний ланцюг вартості так, щоб оптимально використовувати від-
мінності у ефективності використання ресурсів в різних країнах, або вклю-
читися у виробничий ланцюг більш ефективних великих виробництв. По-
друге, вагомим мотивом інтернаціоналізації стає диверсифікація ризиків 
шляхом вибору ринків, що мають такі відмінні характеристики: фазу життє-
вого циклу продукту, фазу економічного циклу, рівень валютного регулюван-
ня, а також рівень політичної стабільності.

разом з тим слід зазначити, що ведення діяльності на закордонних ринках 
вимагає додаткових витрат та стикається із багатьма бар’єрами об’єктивного 
та суб’єктивного характеру. Що стосується МСБ, то основними перешкодами 
його інтернаціоналізації є:

– завеликі витрати, пов’язані з входом на закордонні ринки (на досліджен-
ня зовнішніх ринків, купівлю консалтингових послуг, переклад документів, 
адаптацію продукції до іноземних споживачів та ін.). Їх рівень залежить від 
ступеня подібності закордонного ринку до вітчизняного, його обсягу та струк-
тури, рівня глобалізації галузі або виду економічної діяльності, розвитку 
ринкової інфраструктури, стратегії виходу на закордонний ринок [8, с. 131];

– високі темпи вдосконалення виробничих та технологічних процесів, що 
потребує збільшення витрат на НДДКр;

– загроза втрати економічної самостійності підприємства у разі створення 
спільних підприємств або включення у систему франчайзингу;
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– правові та адміністративні бар’єри як на місцевому, так і на світо-
вому ринках (блокування цінової конкуренції антидемпінговим законодав-
ством і розслідуваннями, високі вимоги до сертифікації продукції, високий 
поріг доступності суб’єктів МСБ до ведення транснаціональної діяльнос-
ті тощо);

– недостатня обізнаність щодо правової системи приймаючої країни, її 
культури, комерційного клімату, мовні та психологічні бар’єри;

– жорстка міжнародна конкуренція та вища чутливість МСБ у порівнянні 
з великим бізнесом до економічних ризиків (валютного, кредитного, ризику 
непередбачених обставин тощо).

Теорії інтернаціоналізації розглядають мотиви подолання перешкод інтер-
націоналізації й обґрунтовують стратегії проникнення та присутності фірми 
на закордонних ринках. Серед цих стратегій, як правило, розрізняють торго-
вельні (прямий експорт, експорт через посередників); кооперативні, які мо-
жуть бути договірними, без об’єднання капіталів (ліцензування, франчайзинг, 
контракти на управління, виробництво, інвестиції «під ключ» тощо) та інвес-
тиційними, що передбачають об’єднання капіталів (спільні підприємства); 
ієрархічні (M&A, стратегічні альянси).

І. В. Ситнік та Н. В. рагуліна виділяють три підходи до дослідження про-
цесів інтернаціоналізації [10, с. 39]: стадійний, умовний та мережевий. Згідно 
зі стадійним підходом фірма проходить низку послідовних етапів у своїй 
міжнародній діяльності. Так, у теорії міжнародного циклу життя продукту 
р. Вернона [7] розглядаються такі стадії: монопольне виробництво та експорт 
готової продукції; поява у іноземних конкурентів аналогічного продукту і роз-
ширення їх діяльності на ринках своїх країн; вихід конкурентів на ринки 
третіх країн і, відповідно, скорочення експорту продукції з країни-піонера; 
вихід конкурентів на ринок країни-піонера. При посиленні загрози експорту 
переваги надаються стратегіям організації виробництва за кордоном. Слід 
зазначити, що МСБ, особливо інноваційні фірми, не завжди проходять усі 
стадії. За відсутності належних умов (розвинуте інституційне середовище, 
ринки збуту технологій, доступ до ресурсів) в національній економіці вони 
одразу можуть створюватися на ринку іншої країни.

Уппсальська модель [3] розглядає інтернаціоналізацію як процес накопи-
чення емпіричних знань. Стадія проникнення фірми на закордонний ринок 
залежить від ступеня обізнаності про нього, накопичення досвіду практичної 
міжнародної діяльності. Фірма, що включається у процес інтернаціоналізації, 
починає його з «близьких» ринків (як географічно, так і за подібністю харак-
теристик бізнес-середовища) та з невеликої передачі ресурсів, обираючи менш 
ризикові торговельні стратегії. З накопиченням досвіду фірма виходить на 
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«далекі» ринки і готова все більше інвестувати за кордон, реалізувати коопе-
ративні або ієрархічні стратегії.

Умовний підхід до дослідження інтернаціоналізації окреслює певні умови 
і дії, які компанія має зробити у разі виникнення цих умов. Так, М. Портер [6] 
розглядає інтернаціоналізацію як конфігурацію діяльності фірми, її намаган-
ня використовувати переваги та особливості певних країн, розміщуючи у них 
різні бізнеси або частини виробничого циклу. Такий підхід широко викорис-
товується ТНК, проте не завжди відповідає можливостям МСБ. Більш того, 
пряме застосування цієї теорії малими інноваційними компаніями збільшує 
ризик втрати інновації через витік технології за кордон. Актуальним для МСБ 
є введення у теорію міжнародної конкурентоспроможності фактору випадко-
вості. За М. Портером, випадкові події як елемент інноваційної економіки 
можуть сприяти зміні рівня конкурентоспроможності у галузі й успішній 
інтернаціоналізації МСБ. Вони скорочують або повністю ліквідують розрив 
між конкурентними перевагами старих гравців та знов створених компаній, 
незалежно від їх розміру.

На відміну від теорії М. Портера, орієнтованої на зовнішнє середовище, 
теорія A. Madhok концентрується на виявленні внутрішніх можливостей фір-
ми щодо інтернаціоналізації на базі залучення до обороту унікальних фірмо-
вих ресурсів, що недовикористовуються. Він доводить, що конкурентні пере-
ваги фірми формуються за рахунок її активів, насамперед нематеріальних – 
впроваджених та розроблених (але не впроваджених). Причому їх структура 
визначає спосіб інтернаціоналізації фірми: якщо домінують впроваджені 
нематеріальні активи, то фірми обирають ієрархічні стратегії входу на закор-
донні ринки, якщо ж розроблені, але не впроваджені – кооперативні стратегії 
[15, c. 264–270].

Згідно з еклектичною моделлю J. Dunning [1] пряме інвестування має 
переваги у порівнянні з іншими методами інтернаціоналізації. Фірма почне 
виробництво за кордоном, якщо мають місце три передумови: 1) фірма має 
переваги володіння специфічними, у тому числі і нематеріальними, активами; 
2) фірма використовує за кордоном деякі фактори виробництва ефективніше, 
ніж на національному ринку (переваги розташування); 3) фірмі вигідніше 
використовувати усі ці переваги самій за кордоном, а не реалізовувати їх через 
експорт товарів та послуг або своїх знань місцевим компаніям у вигляді лі-
цензій (переваги інтернаціоналізації). Вибір стратегії інтернаціоналізації за-
лежить від наявних переваг. Якщо фірма має лише переваги володіння, то 
вона обирає торговельну стратегію. Маючи переваги володіння та розташу-
вання, фірма реалізує стратегію кооперації. Наявність усіх переваг дозволяє 
обрати ієрархічну стратегію.
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Мережевий підхід розглядає інтернаціоналізацію як процес встановлення 
й розвитку ділових відносин у рамках мережевих структур за кордоном. 
S. Andersson, S. Hollensen [2], В. М. Oviatt та р. р. McDougall [5] та інші до-
сліджують інтернаціоналізацію МСБ через феномен «born globals» («наро-
джені глобальними») та доводять можливість нестадійної інтернаціоналізації 
малих фірм, орієнтованих на розробку інноваційних продуктів на базі новіт-
ніх технологій, які вже від моменту свого створення активно шукають мож-
ливості міжнародної експансії.

В. М. Oviatt та р. р. McDougall визначили чотири складові інтернаціоналі-
зації [5, c. 53–57]: інтернаціоналізація транзакцій, пов’язаних з ключовими 
ресурсами і таких, що забезпечують досягнення конкурентних переваг; фор-
мування альтернативної (мережевої) організаційної структури; диверсифіка-
ція видів діяльності ланцюга вартості на закордонних ринках задля форму-
вання конкурентних переваг; створення та володіння унікальними ресурсами 
(шляхом патентування, реєстрації товарних знаків, ефективного використан-
ня ліцензій та взаємозв’язків на ринку).

В залежності від кількості скоординованих видів діяльності ланцюга вар-
тості і кількості закордонних ринків, на яких здійснює діяльність фірма, до-
слідники розрізняють чотири типи «born globals» [5, c. 57–60]:

1) експортери/імпортери – зосереджуються на обслуговуванні декількох 
країн, ринки яких є «близькими», знайомими;

2) багатонаціональні трейдери – обслуговують та постійно вивчають рин-
ки багатьох країн, де вони або мають свої мережі, або можуть швидко ство-
рити. Як і експортери, реалізують торговельні стратегії глобалізації;

3) географічно сфокусовані підприємства – досягають конкурентних пере-
ваг завдяки координації багатьох видів діяльності ланцюга вартості (розвиток 
технологій, людських ресурсів, виробництво, збут тощо) на обмеженій кіль-
кості закордонних ринків за рахунок швидкого виявлення та задоволення 
потреб споживачів у специфічній продукції. Використовують кооперативні та 
ієрархічні стратегії інтернаціоналізації;

4) глобальні підприємства – отримують конкурентні переваги завдяки ви-
сокому рівню координації багатьох видів діяльності ланцюга вартості та ак-
тивному пошуку можливостей придбання ресурсів і продажу продукції на 
багатьох закордонних ринках.

Модель LLL, розроблена J. Mathews [6] на основі аналізу інтернаціоналі-
зації китайських підприємств, досліджує проблеми інтернаціоналізації під-
приємств, які не володіють конкурентними перевагами, характеризуються 
пізнім виходом на закордонні ринки та походять з країн, що розвиваються. Ця 
теорія доводить, що міжнародна експансія фірм-новачків (newcomers) та таких, 
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що запізнилися із виходом на закордонні ринки (latecomers), не залежить від 
їх рівня володіння ресурсами. Навпаки, вони використовують міжнародну 
експансію, щоб задіяти ресурси («приховані» нематеріальні активи), які інак-
ше були б недоступні, подолати інституційні й ринкові обмеження країни 
базування, а також власні слабкі сторони, отримуючи при цьому можливість 
конкурувати з транснаціональними фірмами, що походять з економічно роз-
винутих країн.

Відповідно до моделі LLL основними елементами інтернаціоналізації є: 
формування ринкових взаємозв’язків (linkage) з метою отримання ресурсів, 
до яких фірма не має доступу на національному ринку; використання важеля 
(leverage) співпраці з закордонними партнерами; навчання (learning) – фор-
мування технологій управління інформаційними ресурсами та засвоєння ін-
формації, її трансформація у нематеріальні активи. Вибір стратегії виходу 
фірми на закордонні ринки залежить від стадії управління інформаційними 
ресурсами і засвоєння інформації [16, c. 50–54].

Висновки. МСБ в умовах глобалізації стає важливим сектором економі-
ки, що має значний інноваційно-виробничий та експортний потенціал. 
Укріплення позицій МСБ є наслідком послаблення дії ефекту масштабу, 
зміни у стратегіях розвитку великого бізнесу та реалізації програм держав-
ної підтримки МСБ. Об’єктивними передумовами інтенсифікації міжнарод-
ної експансії МСБ стали активізація процесів глобалізації, лібералізації, 
міжнародної інтеграції; розвиток технологій та телекомунікацій; розвиток 
кооперації між ТНК та малими підприємствами; інтернаціоналізація сфери 
послуг; державна політика стимулювання міжнародної експансії МСБ. До 
суб’єктивних мотивів інтернаціоналізації належать мотиви зростання фірми; 
потреба або, навпаки, наявність нематеріальних активів; виробничі та со-
ціальні мережеві мотиви.

Теорії інтернаціоналізації, що аналізують спектр стратегічних альтернатив 
міжнародного розвитку компаній, широко використовуються ТНК, проте не 
завжди відповідають реаліям МСБ. Найбільш актуальним для МСБ є мере-
жевий підхід до дослідження інтернаціоналізації, зокрема, концепція «born 
globals» (насамперед, для високотехнологічних малих підприємств) та теорія 
LLL, що вивчає проблеми інтернаціоналізації підприємств, діяльність яких 
характеризується пізнім виходом на закордонні ринки, а країнами їх базуван-
ня є країни, що розвиваються.

Для України, яка обрала стратегію євроінтеграції, саме інтернаціоналізація 
МСБ може стати потужним фактором економічного зростання, ефективним 
способом переходу від сировинного експорту до експорту товарів та послуг 
з більшою часткою доданої вартості. Водночас досвід Польщі, чехії, Словач-
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чини, Угорщини показує, що, чим пізніше країна вступає до міжнародних 
інтегрованих структур, тим складніше їй сформувати відповідну конкурентну 
стратегію діяльності в межах цих структур. розвиток українського МСБ має 
відбуватися у напрямі його перетворення з автономного, зайнятого в основ-
ному торговельно-посередницькою діяльністю і наданням низькотехнологіч-
них послуг на інтегрований у світову економіку сектор, включений у транс-
національні ланцюги створення вартості та такий, що надає високотехноло-
гічні послуги.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье раскрыты особенности социально-экономической природы малого 
и среднего бизнеса, которые укрепляют его позиции на мировом рынке в условиях 
глобализации. Исследованы объективные и субъективные предпосылки, а также 
барьеры интернационализации МСБ. Обобщены современные теории интернацио-
нализации и проанализированы возможности их использования МСБ.

Ключевые слова: интернационализация, малый и средний бизнес, предпосылки 
интернационализации, теории интернационализации.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONALIZATION 
SMALL AND MEDIUM BUSINESS  

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Problem setting. Change of the correlation and role of various production factors in 
economic development indicates about a new phase of socialization of production, which 
associated with the gradual loss of competitive advantages of mass production, changing 
of position and character connections of large, medium and small businesses, supply chain 
development and value creation. In the context of globalization, amplification the degree 
of internationalization of small and medium enterprises is a natural and irreversible process 
that deserves research.

Recent research and publications analysis. The theoretical basis of internationaliza-
tion were laid in the works of R. Vernon, M. Porter, S. Andersson, J. Dunning, J. Johanson, 
J. Mathews, P. McDougall, B. Oviatt, F. Root, J. Vahlne, O. Williamson etc. Theories of 
internationalization disclosed and classified, analyzed the advantages and factors, forms 
of penetration and presence on foreign markets in scientific research of domestic scientists 
(J. Vdovychenko, Mr. Ilchuk, Yuri Orlov, I. Sytnik, A. Weaver, Du Chunbu etc.). At the 
same time, the internationalization of SMBs has received less attention.

Paper objective. The article’s purpose is to reveal features of the socio-economic 
nature of SMBs that create competitive advantages in the context of globalization, to ana-
lyze the preconditions and barriers to the internationalization of SMBs, to explore contem-
porary theories of internationalisation regarding their use of SMBs.

Paper main body. SMBs in the context of globalization are becoming an important 
sector of the national economy, which has important innovation-production and export 
potential. Strengthening the position of SMBs is a consequence of the weakening actions 
of the effect of scale, changes in the strategies of development of the big business and 
realization of programs of state support of SMBs. The objective prerequisites for the in-
tensification of the processes of entering SMBs to foreign markets are: activation the 
processes of globalization, liberalization and international integration; development of 
technology and telecommunications; development of cooperation between TNCs and small 
businesses; internationalization of Service Industries; the unfavourable situation on the 
national market; government policies to stimulate foreign economic activity of SMBs. 
Subjective motives of internationalization include motives of increase firms (expanding 
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markets and gaining access to new groups of consumers, attempts to use the economies 
scale, gaining access to cheaper resources, strengthen market position, etc.); a need or, 
conversely, the presence of intangible assets; industrial and social network motifs.

Conclusions of the research. Internationalization of SMEs is associated with many 
barriers and requires additional costs. However, market flexibility, dynamism, adaptabil-
ity, deep specialization, mobility and innovative ability of small businesses create in the 
context of globalization the competitive advantages that allow to overcome obstacles and 
to develop their activities in foreign markets.

Theories of internationalization, which analyzing spectrum of strategic alternatives for 
the international development of companies, are widely used by TNCs, however, do not 
always correspond to the realities of SMBs. The most actual for the MSBs is the network 
approach to research internationalization, in particular, the concept of «born globals» 
(especially for high-tech small enterprises) and theory LLL (Linkage – Leverage – Learn-
ing), that studies the problems of internationalization of enterprises, whose activity is 
characterized by a later release into foreign markets, but their home countries are develop-
ing countries.

Short Abstract for an article
Аbstract. Features of the socio-economic nature of small and medium business, that 

strengthens its position on the world market in the context of globalization is disclosed in 
the article. The author has analyzed the objective and subjective conditions as well as 
obstacles to the internationalization of SMBs. The author has summarized the modern 
theories of internationalization and has analyzed the possibilities of their uses to SMBs.

Key words: internationalization, small and medium business, the prerequisites of in-
ternationalization, theories of internationalization.


