Науковий реферат статті Вдовенко Н. М.
"Регуляторна політика держави і механізми її реалізації
в перспективних галузях економіки, пов'язаних
із рибним господарством"
Державна політика має на меті своєчасно виявляти назрілі проблеми
розвитку перспективних галузей економіки, аналізувати їх, установлювати
причини виникнення, суперечливість і знаходити шляхи розв'язання.
У сфері державної політики приймаються відповідні рішення, спрямовані
на розв'язання галузевих проблем, розробляються відповідні програми,
нормативні акти, визначаються механізми та інструменти їх реалізації.
Вирішення цих проблем буде залежати від раціонального регулювання
розвитку перспективних видів діяльності пов'язаних із рибним господарством,
зокрема складовою рибного господарства – галуззю аквакультури.
Метою статті є обґрунтування методологічного забезпечення державного регулювання розвитку перспективних галузей аграрного сектору
економіки, пов'язаних із рибним господарством, та розробка практичних
рекомендацій щодо застосування механізмів реалізації регуляторної політики в секторі аквакультури.
Дослідження автора дають підстави стверджувати, що економічна
наукова думка формувалася в епоху, коли спостерігалися значні коливання
виробництва продовольства, коли голод був розповсюдженим явищем.
Це пояснює той факт, що всі цивілізації виникали біля великих водойм чи
річок. Найнижча стадія дикості людства була подолана саме із введенням
рибної їжі. Маємо можливість підтвердити думку А. Сміта, що за допомогою
продукту землі витягають рибу з води. Тому вперше в теоретичному
і методичному плані доведено, що й за допомогою продукту води можна
отримувати тваринницькі продукти "із землі". Цей аспект передбачає актуальність регуляторної політики у сфері рибного господарства з метою усунення
перешкод для розвитку господарської діяльності на даному етапі.
У статті обґрунтовано методологічне забезпечення державного регулювання розвитку складової рибного господарства – галузі аквакультури.
Висвітлено розроблені практичні рекомендації щодо застосування механізмів реалізації регуляторної політики у сфері аквакультури. Безперечно,
характерною особливістю аквакультури є специфічний характер самого
об'єкта виробництва – риби, яку вирощують у переважно контрольованих
людиною умовах. Для того щоб повністю використати цю перевагу і на-

дати державну підтримку для розвитку даного виду економічної діяльності, необхідно вирішити питання забезпечення підвищення зростання
рибопродуктивності водних об'єктів з 3,0 ц/га до 15,0 ц/га та окремо передбачити рибопродуктивність як для товарної риби, так і для рибопосадкового матеріалу.
Запропоновано здійснити паспортизацію рибогосподарських технологічних водойм, які знаходяться в користуванні на умовах оренди. Автор вбачає
в роботі доцільність оптимізації наведених показників з урахуванням не
тільки зони аквакультури, але й: а) ґрунтів, на яких розташовані водойми,
з використанням поправкового коефіцієнта. Для середніх за плодючістю
ґрунтів (підзолистих, суглинок, супіщаних) він дорівнює 1, для малопродуктивних ґрунтів (галькових – 0,4, торф'янистих – 0,5, піщаних – 0,6, високородючих (чорноземів – 1,2)); б) нагульних ставів, які потрібно розбити на
декілька категорій (руслові, скидні, за площею). У роботі висвітлено питання
про те, що центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну
політику у сфері рибного господарства, надано повноваження вести державний облік, моніторинг, державний кадастр водних біоресурсів, а також
державний облік та реєстр рибогосподарських водних об'єктів (їх частин).
З цією метою запропоновано напрями розроблення та затвердження
Порядку ведення державного реєстру рибогосподарських водних об'єктів
(їх частин).
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