Науковий реферат статті Алексахіної Л. В.
"Розвиток підходів до систематизації факторів, що впливають
на функціонування рибогосподарського комплексу регіону"
Наведені в сучасній науковій літературі підходи до ідентифікації й
оцінки факторів впливу на господарський комплекс взагалі і в регіоні
зокрема досить добре розроблені та різноманітні, проте вони не
дозволяють належною мірою розглядати сучасні галузеві проблеми
рибогосподарського комплексу з урахуванням регіональних детермінант,
тому комплекс факторів повинен бути доповнений і уточнений з метою
забезпечення інформаційної бази для формування державної регіональної
політики й політики регіонів щодо регулювання та підтримки рибогосподарської діяльності.
Метою даної статті є систематизація факторів, що впливають на
функціонування сучасного рибогосподарського комплексу регіону,
обґрунтування їх виділення і формулювання критеріїв (і показників) їх
оцінки на основі врахування галузевих особливостей рибного господарства.
Виділено найбільш істотні ознаки класифікації факторів; здійснено
структуризацію сукупності факторів, що впливають на функціонування
рибогосподарського комплексу; обґрунтовано адекватні критерії та
показники для їх оцінки.
З урахуванням змістовних характеристик рибогосподарської
діяльності та її обумовленості специфікою природно-ресурсної бази
конкретного регіону особливу увагу приділено групі природних факторів,
виділених у сукупності за ознакою "природа виникнення".
Наведені результати дослідження виступають основою для
кількісного аналізу, моделювання досліджуваної мезоекономічної системи
і прогнозування її розвитку із застосуванням відповідного інструментарію,
а також є інформаційною базою для подальших досліджень у напрямі
створення організаційно-економічного механізму забезпечення розвитку
галузі.
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