Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши та обговоривши аналітичну записку « Забезпечення збалансованості
логістичних схем на ринку молока та молочних продуктів на основі впровадження
інтеграційних механізмів» (доповідач – с.н.с., к.е.н. Тараканов М.Л.)
Вчена Рада відзначає:
1.1. В аналітичній записці викладено узагальнення сучасних інтеграційних процесів на
ринку молока та молочних продуктів і шляхи їх розвитку на засадах використання
логістичної функції ринку. В записці визначені пріоритетні області запровадження
інтеграційних процесів, сформульовані концептуальні засади укрупнення потоків молочної
сировини в якості передумови усунення неузгодженостей у відтворювальному циклі
товароруху молочної продукції,
надані пропозиції відносно інтеграції дрібних
товаровиробників у відтворювальний процес шляхом посилення ролі товарно-молочних
ферм та молочарських кооперативів у балансуванні секторної структури молочного ринку.
1.2. Елементами наукової новизни в аналітичній записці є:
- узагальнений для продовольчих ринків концептуальний підхід використання інтеграційних
механізмів балансування параметрів ланок логістичних ланцюгів товароруху молочної
продукції, який базується на принципах усунення неузгодженостей в параметрах логістичних
схем, формування завершених циклів товароруху продукції з врахуванням особливостей
відтворювальних процесів на кожному окремому ринку;
- запропонований на базі молочарського кооперативу інтеграційний механізм укрупнення
логістичних схем товароруху продукції на засадах завершеного відтворювального циклу,
який передбачає створення кооперативних товарно-молочних ферм загального користування,
власних переробних потужностей з виробництва натуральних продуктів, формування
потужних збутових каналів з постійними групами споживачів.
1.3. Практична спрямованість отриманих наукових результатів обумовлена доцільністю
використання в процесі розробки стратегічних документів з розвитку логістики молочного
ринку та проектів логістичних мереж реалізації молочної продукції.
2. Вчена Рада постановляє:
2.1. Направити аналітичну записку для ознайомлення та використання її положень до Союзу
учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, в
Одеську
облдержадмінистрацію (департамент екології та природних ресурсів).
2.2. Встановити строк відправлення аналітичної записки до 31 грудня 2016 р.
2.3. Відповідальним за виконання рішення Вченої Ради призначити с.н.с., к.е.н. Тараканова
М.Л.
Голова Вченої Ради Інституту,
академік НАН України, д.е.н., професор

Б.В. Буркинський

Вчений секретар Вченої Ради ,
д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова

