Проект

Постанова
Вченої Ради Інституту проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України
1. Заслухавши та обговоривши аналітичну записку «Інтеграційні механізми розвитку
українського ринку плодоовочевої продукції» (доповідач - с.н.с., к.е.н. М.Л. Тараканов)
Вчена Рада відзначає:
1.1. В аналітичній записці досліджено сучасний стан та проблеми розвитку відтворювальної
функції товароруху на ринку плодоовочевої продукції. Проведений аналіз областей
гальмування товароруху дозволив виокремити проблемну ланку, пов’язану з нестачею
потужностей з зберігання продукції, її сортування, пакетування, об’єднання в оптові товарні
партії, що не дає змоги дрібним та середнім товаровиробника результативно інтегруватись в
сучасні канали реалізації продукції. Систематизовано проблеми створення та
функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції з врахуванням посилення
зв’язуючої ролі між товаровиробниками та оптовими покупцями плодоовочевої продукції.
1.2. Елементами наукової новизни в аналітичній записці є:
- виокремлення ланки збереження, сортування, пакування продукції, її об’єднання в товарні
партії в якості провідного «відтворювального розриву» в логістичному ланцюгу товароруху
плодоовочевої продукції;
- систематизація та групування проблемних питань вдосконалення розвитку оптових ринків
сільськогосподарської продукції в напряму посилення інтеграції дрібних товаровиробників з
оптовими покупцями плодоовочевої продукції.
1.3. Практична спрямованість отриманих наукових результатів обумовлена доцільністю
використання
в процесі розробки стратегічних документів з регулювання ринку
плодоовочевої продукції.
2. Вчена Рада Постановляє:
2.1. Направити аналітичну записку: «Інтеграційні механізми розвитку українського ринку
плодоовочевої продукції» для ознайомлення та використання її положень до Міністерства
аграрної політики та продовольства України (департамент стратегії та економічного
розвитку), Одеську облдержадміністрацію (департамент екології та природних ресурсів).
2.2. Встановити строк відправлення аналітичної записки - до 01 грудня 2017 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

Проект

Постанова
Вченої Ради Інституту проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України
1. Заслухавши та обговоривши доповідну записку «Першочергові заходи з розвитку
регіональних ринків плодоовочевої продукції» (доповідач - с.н.с., к.е.н. М.Л. Тараканов)
Вчена Рада відзначає:
1.1. В доповідній записці наведено перелік першочергових заходів з запровадження
інтеграційних механізмів централізованого балансування складових товарних потоків
плодоовочевої продукції, в першу чергу посилення зв’язків між товаровиробниками та
оптовими покупцями. Запропонована низка заходів з вдосконалення процесу створення
оптових ринків сільськогосподарської продукції та їх результативного функціонування.
1.2. Елементами наукової новизни в аналітичній записці є системне визначення
першочергових заходів з підвищення результативності відтворювального процесу на
регіональних ринках шляхом вдосконалення організації та подальшого функціонування
оптових ринків сільськогосподарської продукції на етапах розбудови та функціонування
ОРСП, зокрема: запропоновані критерії з надання статусу оптових ринків
сільськогосподарської продукції; заходи з підтримки укладанню довгострокових контрактів
на постачання оптових партій продукції.
1.3. Практична спрямованість отриманих наукових результатів обумовлена доцільністю
використання
в процесі розробки окремих проектів з формування оптових ринків
сільськогосподарської продукції.
2. Вчена Рада постановляє:
2.1. Направити доповідну записку для ознайомлення та використання її положень до
Міністерства аграрної політики та продовольства України (департамент стратегії та
економічного розвитку),
в Одеську облдержадміністрацію (департамент екології та
природних ресурсів).
2.2. Встановити строк відправлення аналітичної записки - до 01 грудня 2017 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

