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"Теоретичні узагальнення щодо сутності
державної підтримки розвитку підприємництва"
У сучасних економічних умовах, державна підтримка розвитку підприємництва відіграє значну роль у забезпеченні сталого функціонування
підприємництва як сукупності вітчизняних суб’єктів господарювання. Нечіткість визначення категоріального апарату породжує розмитість і низьку
продуктивність численних загальнодержавних та регіональних програм
сприяння розвитку підприємництва. Це свідчить про недосконалість теоретичного підґрунтя окресленого питання, що, у свою чергу, гальмує
практичну реалізацію заходів державної підтримки розвитку підприємництва. Таким чином, розкриття сутності та змісту поняття державної підтримки розвитку підприємництва є досить важливим. Це пов’язано з тим,
що саме теоретичні дослідження є фундаментом проведення більш ґрунтовного подальшого аналізу.
Метою даної статті є уточнення поняття "державна підтримка розвитку підприємництва". Задля забезпечення поставленої мети в межах
даного дослідження вирішено такі завдання:
згруповано існуючі визначення поняття "державна підтримка розвитку підприємництва";
здійснено їх аналіз;
виокремлено і обґрунтовано недоліки в існуючих визначеннях;
надано авторське уточнення поняття "державна підтримка розвитку
підприємництва".
Наукова новизна даного дослідження полягає в уточненні поняття
"державна підтримка розвитку підприємництва", яке відрізняється від
існуючих окресленням мети, визначенням відмінностей між державним
регулюванням і державною підтримкою та враховує наявність певних
заходів та їх ранжування за рівнями.
Як напрямок подальших досліджень слід зазначити необхідність
уточнення економічного змісту державної підтримки розвитку підприємництва.
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