Постанова
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши аналітичну записку «Інституційне
забезпечення реалізації механізмів економічної інтеграції ринків зерна,
зернових і хлібних продуктів» (доповідач – д.е.н., с.н.с. Нікішина О. В.), Вчена
Рада відзначає:
– в аналітичній записці визначено головні проблеми функціонування
формальних і неформальних інститутів, державних і недержавних інституцій у
сфері аграрної кооперації, у т.ч. зернового напряму, показано незначний вплив
формальних інститутів на розвиток зернової кооперації в Україні, незважаючи на
наявний її потенціал серед суб’єктів індивідуального сектору ринку. Визначено
зміни та проблемні місця в інституційному середовищі розвитку вітчизняного ринку
хліба та хлібобулочних виробів, розкрито зміст головних інституційних проблем
зовнішньоекономічної інтеграції українського ринку борошномельно-круп’яної
продукції, обґрунтовано необхідність зміни пріоритетів державної агропродовольчої
політики;
– елементами наукової новизни в аналітичній записці є розвиток методичних
положень інституційного аналізу товарних ринків у секторному вимірі, а також
розвиток методичного підходу до оцінки співвідношень темпів росту цін продукції
та заробітної плати споживачів у реальному вимірі, на базі якого визначено ціновий
диспаритет у споживчому секторі хлібного ринку та доведено необхідність
впровадження інституційних заходів;
– практична спрямованість отриманих результатів обумовлена можливістю їх
використання державними й регіональними органами влади в ході інституційного
аналізу процесів аграрної, у т.ч. зернової кооперації, визначення інституційних
проблем розвитку вітчизняного ринку хліба та зовнішньоекономічної інтеграції
ринку борошномельно-круп’яної продукції, які формують підґрунтя для
обґрунтування інституційних механізмів реалізації ефективних форм економічної
інтеграції в секторах ринків зерна, зернових і хлібних продуктів.
2. Вчена Рада постановляє:
– схвалити результати дослідження, викладені в аналітичній записці;
– адресувати
аналітичну записку
Департаменту науково-освітнього
забезпечення та розвитку підприємства на селі, Департаменту продовольства
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Управлінню аграрної
політики Одеської обласної державної адміністрації, Об’єднанню «Укрхлібпром»;
– рекомендувати опублікувати науково-прикладні результати проведеного
дослідження;
– відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – д.е.н., с.н.с.
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