Науковий реферат статті Остапенко Н. В.
"Аналіз доцільності надання підтримки суб'єктам малого
підприємництва на макрорівні"
Питання визначення ефективності розвитку малого підприємництва,
а також впливу певних заходів щодо підтримки на даний процес
залишаються вивченими недостатньою мірою.
Метою роботи є визначення впливу заходів щодо підтримки на
процес розвитку суб'єктів малого підприємництва.
У роботі використовується метод кореляційного аналізу на регіональному рівні за областями України та АРК (25 випадків). З проведеного кореляційного аналізу на регіональному рівні можна констатувати, що кількісні параметри розвитку суб'єктів малого підприємництва
не узгоджуються з якісними параметрами (часткою в обсягах реалізації,
часткою зайнятості на малих підприємствах). Також кількісні параметри
не визначають розвиток регіону (кореляція з ВРП на душу населення
відсутня). При цьому якісні параметри розвитку малого підприємництва
значно корелюють з показником регіонального розвитку (ВРП на душу
населення), а також визначають рівень розвитку бізнесу на певній території.
Здійснивши кореляційний аналіз між показниками розвитку та підтримки
малого підприємництва на регіональному рівні, можна констатувати, що
розробка даних заходів є відірваною від потреби в ній на макрорівні
(кореляційні коефіцієнти є незначними).
На основі проведеного дослідження були сформульовані такі пропозиції щодо підвищення ефективності підтримки та стимулювання розвитку малого підприємництва: більш ефективним і доцільним є перехід
від кількісного стимулювання розвитку малого підприємництва до його
якісної підтримки; доцільним буде диверсифікувати об'єкти економічної
підтримки.
Основний висновок з проведеного дослідження – заходи щодо
підтримки є відірваними на макрорівні і не враховують особливостей
кількісного та якісного розвитку суб'єктів малого підприємництва на
регіональному рівні. Дана відірваність заходів обумовлюється відсутністю довгострокової стратегії розвитку суб'єктів малого підприємництва
на національному рівні.
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