Постанова
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши аналітичну записку «Бюджетна
ефективність регулювання ринку комбікормової продукції в Україні»
(доповідач – с.н.с., к.е.н. Нікішина О. В.), Вчена Рада відзначає:
– в аналітичній записці розроблено теоретико - методичні засади оцінки
бюджетної ефективності регулювання інтегрованого товарного ринку;
проведено аналіз доданої вартості товарів у секторах комбікормового ринку,
визначено секторні пропорції відтворення; здійснено оцінку бюджетної
ефективності механізму стимулювання виробництва зернобобових культур для
внутрішньої переробки, а також ефективності переорієнтації експорту
фуражного зерна на експорт комбікормової продукції;
– елементами наукової новизни в аналітичній записці є розвиток
концептуально-методичних
засад
оцінки
бюджетної
ефективності
інтегрованого товарного ринку; обґрунтована система прикладних критеріїв у
складі відтворювального та податкового ефектів від впровадження
регуляторних заходів держави, загальної і відтворювальної рентабельності
регулювання;
– практична спрямованість отриманих рекомендацій обумовлена
можливістю їх використання в ході оцінки бюджетної ефективності державних
і регіональних програм розвитку стратегічних аграрних і продовольчих ринків.
2. Вчена Рада постановляє:
– схвалити рекомендації, викладені в аналітичній записці;
– адресувати пропозиції, розроблені в аналітичній записці, Департаменту
агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації;
Асоціації «Союз кормовиробників України»;
– рекомендувати
опублікувати
науково-прикладні
результати
аналітичного дослідження;
– відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – к.е.н., с.н.с.
О. В. Нікішина.
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Постанова
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1.
Заслухавши і обговоривши доповідну записку «Пропозиції щодо
підвищення ефективності функціонування системи суміжних до
комбікормового ринків» (доповідач – с.н.с., к.е.н. Нікішина О.В.), Вчена Рада
відзначає:
– в доповідній записці побудовано структурну модель відтворювальної
системи суміжних до комбікормового ринків; ідентифіковано структурні
деформації відтворювальних процесів; запропоновано механізм стимулювання
виробництва високобілкових зернобобових культур для внутрішніх потреб
незалежних спеціалізованих комбікормових підприємств, окреслено систему
вимог та обмежень даного механізму, їх вплив на відтворювальні процеси у
секторах суміжних ринків; наведено результати оцінки бюджетної ефективності
стимулюючого механізму;
– елементами наукової новизни в доповідній записці є обґрунтована
структурна модель відтворювальної системи суміжних до комбікормового
ринків, запропонований дворівневий механізм стимулювання виробництва
зернобобових культур для внутрішньої переробки в Україні;
– практична спрямованість отриманих рекомендацій обумовлена
можливістю їх використання в ході розробки пропозицій щодо реформування
механізмів регулювання вітчизняного ринку комбікормової продукції та
суміжних до нього ринків.

2. Вчена Рада постановляє:
– схвалити рекомендації, викладені в доповідній записці;
– адресувати пропозиції, розроблені в доповідній записці, Департаменту
агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації;
ДУ «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту
зрошуваного землеробства НААН України»;
– відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – к.е.н., с.н.с.
О. В. Нікішина.
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