Проект
Постанова
Вченої Ради Інституту проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України
1. Заслухавши та обговоривши аналітичну записку «Інтеграційні механізми розвитку
регіональних товарних ринків (на прикладі ринку молока та молочних продуктів)»
(доповідач – с.н.с., к.е.н. Тараканов М.Л.) Вчена Рада відзначає:
1.1. В аналітичній записці викладено узагальнення сучасних проблем функціонування
сировинного сектора в складі регіональних ринків молока та молочних продуктів.
Проведено аналіз передумов вибору варіанта інтеграційного механізму кооперування
дрібних виробників молока на засадах поєднання заходів стимулювання початкового
етапу організації кооперативів з наступним розповсюдженням функцій на обслуговування
завершених відтворювальних циклів товароруху молочної продукції від постачань
молочної сировини до реалізації готової молочної продукції кінцевим споживачам.
1.2. Елементом наукової новизни в аналітичній записці є системне уявлення проблемних
питань товароруху молочних товарів на регіональному ринку, обумовлених
дрібнотоварним виробництвом молочної сировини.
1.3. Практична спрямованість отриманих наукових результатів обумовлена доцільністю
використання в процесі обґрунтування заходів з регулювання регіональних молочних
ринків та окремих проектів з організації молочарських кооперативів.
2. Вчена Рада постановляє:
2.1. Направити аналітичну записку для ознайомлення та використання її положень до
Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, в Одеську
облдержадміністрацію (департамент екології та природних ресурсів).
2.2. Встановити строк відправлення аналітичної записки - до 15 липня 2017 р.
2.3. Відповідальним за виконання рішення Вченої Ради призначити
Тараканова М.Л.

с.н.с., к.е.н.

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

Проект
Постанова
Вченої Ради Інституту проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України
1. Заслухавши та обговоривши доповідну записку «Пропозиції з використання
інтеграційних механізмів розвитку регіональних товарних ринків (на прикладі ринку
молока та молочних продуктів)» (доповідач – с.н.с., к.е.н. Тараканов М.Л.) Вчена Рада
відзначає:
1.1. В доповідній записці запропоновано системне уявлення про застосування
організаційно-економічних та правових інструментів інтеграційного механізму
кооперування дрібних виробників молока на засадах об’єднання в молочарські
кооперативи. Розглянуто пріоритетні напрями стимулювання початкового етапу
організації кооперативів. Запропонована послідовна схема запровадження інструментів з
створення багатофункціональних кооперативів з завершеним відтворювальним циклом
товароруху молочних продуктів.
1.2. Елементом наукової новизни в доповідній записці є запропонований варіант
інтеграційного механізму кооперування дрібних виробників молока в молочарські
кооперативи на засадах поєднання заходів з стимулювання початкового етапу організації
кооперативів з наступним розповсюдженням їх функцій на обслуговування повних
(завершених) відтворювальних циклів товароруху молочної продукції.
1.3. Практична спрямованість отриманих наукових результатів обумовлена доцільністю їх
використання в процесі розробки стратегічних документів з розвитку регіональних
товарних ринків та окремих проектів з створення молочарських кооперативів.
2. Вчена Рада постановляє:
2.1. Направити доповідну записку для ознайомлення та використання її положень до
Союзу учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, в Одеську
облдержадміністрацію (департамент екології та природних ресурсів).
2.2. Встановити строк відправлення доповідної записки - до 15 липня 2017 р.
2.3. Відповідальним за виконання рішення Вченої Ради призначити
Тараканова М.Л.

с.н.с., к.е.н.

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

