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ВИСТУП ПЕРШОГО ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА СПІЛКИ ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ 
М.Ф. ЯРОША НА ЩОРІЧНИХ ЗБОРАХ АЕН УКРАЇНИ 

  

Дозвольте мені від імені Президії, Правління та по-
над 36-тисячного колективу членів Спілки економістів 
України привітати вас з цією важливою подією в житті 
нашої Академії і побажати нашим зборам плідної праці. 

Спілка економістів України за змістом своєї діяльно-
сті являється спорідненою Академії економічних наук 
України творчою громадською організацією. 

Тому й не дивно, що кожний третій (34%)  член Пра-
вління Спілки та кожний третій (33,3%) керівник обласно-
го об`єднання економістів є дійсним членом нашої Ака-
демії. Це істотно визначає характер діяльності Спілки, дає 
всі підстави наукові здобутки Спілки економістів 
України приєднати до підсумкових звершень Академії 
економічних наук. 

Важливою подією в житті Спілки в минулому році 
стало проведення 22-23 вересня в м. Одесі V-го Пленуму 
Спілки та науково-практичної конференції на тему: «Ра-
ціональне природокористування – важлива умова 
ноосферного розвитку України». 

На конференції наголошувалася надзвичайна актуа-
льність обговорюваної проблеми. Системне бачення стра-
тегічних напрямів національного природокористування та 
інституціонального забезпечення сталого розвитку еконо-
міки України на основі ноосферної соціально-економічної 
теорії, започаткованій ще в минулому сторіччі 
В.І. Вернадським, висвітлили у своїх доповідях Президент 
Спілки економістів України, академік АЕН України, про-
фесор В. Оскольський і директор Інституту проблем ри-
нку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 
академік НАНУ, професор Б. Буркинський. 

Учасники конференції та Пленуму СЕУ одностайно 
схвалили узагальнені Рекомендації як результат колектив-
ної думки вчених і практиків щодо стратегічних пріоритетів 
екологічно збалансованого природокористування в умовах 
глобальних викликів та побудови інноваційної моделі по-
дальшого природокористування в Україні. Рекомендації 
надіслані Президенту України, Верховній Раді України і 
Кабінету Міністрів України, зацікавленим міністерствам та 
відомствам, органам місцевого самоврядування для можли-
вої їх реалізації. Матеріали конференції видані окремим 
науковим збірником, який сьогодні роздано учасникам збо-
рів, а також опубліковані в журналах «Економіка України» 
та «Економіка АПК». 

Велика робота проведена у 2011 році обласними ор-
ганізаціями СЕУ у сфері наукових досліджень, педагогіч-
ної діяльності та підготовки кадрів, розробки довгостро-
кових прогнозів розвитку регіонів, з роз’яснення населен-
ню та суб’єктам підприємницької діяльності прийнятих 
законів, підготовки пропозицій органам влади всіх рівнів з 
питань стратегії економічної політики та шляхів віднов-
лення економічного потенціалу України, втраченого за 
останні два десятиріччя. 

У більшості областей керівники  регіональних 
об`єднань економістів включені до складу комісій рад чи 
облдержадміністрацій, що готують прогнози соціально-
економічного розвитку та бюджети регіонів. 

Всього за минулий рік обласними, Київською та 
Севастопольською міськими організаціями Спілки 
економістів України проведено 178 міжнародних та все-
українських науково-практичних конференцій з найбільш 
актуальних для України і регіонів тематики, зокрема, з 
питань виходу з кризи і переходу до інноваційного розви-
тку, рекомендації яких направлялись обласним (міським) 
державним адміністраціям і обласним (міським) радам для 
практичної реалізації, надсилались звернення і пропозиції 
з окремих найважливіших господарських питань Прези-
денту, Парламенту і Уряду України, профільним міністер-
ствам і відомствам, широко висвітлювались в ЗМІ, публі- 

кувались в наукових збірниках і журналах. 
За оперативними даними, за 2011 р. в областях про-

ведено понад 850 тематичних семінарів, зустрічей та кру-
глих столів, організовано близько 50 тематичних виста-
вок-ярмарків, прочитано тисячі лекцій, видано більше 100 
збірників наукових праць, підручників, учбових посібни-
ків та монографій. 

Особливо вагомий внесок в економічну науку і прак-
тику господарювання, пропаганду економічних знань вне-
сли за звітний період наукові секції Спілки економістів 
України, які тісно співпрацювали з відповідними науко-
вими установами, парламентськими комітетами, урядови-
ми структурами, профільними міністерствами і відом-
ствами, зацікавленими бізнес-структурами та громадсь-
кими організаціями. Одним з найважливіших статутних 
завдань роботи секцій є систематичне інформування Кабі-
нету Міністрів України та Верховної Ради України, місце-
вих органів влади, органів місцевого самоврядування про 
економічну ситуацію, що складається в державі, її регіо-
нах, і підготовка рекомендацій щодо її поліпшення. 

З року в рік поглиблюється і розширюється співпра-
ця членів Спілки в роботі підрозділів Академії економіч-
них наук. В останньому щорічному Звіті Президії АЕН 
України відмічена, зокрема, активна наукова діяльність 
Північного центру Академії, де під керівництвом віце-
президента Спілки В.М.Гейця виокремлено, деталізовано 
та системно розкрито специфіку взаємодії чинників мак-
ронестабільності  у секторному розділі, визначено, що 
процес відновлення національного господарства України, 
який розпочався у 2010 р., зберігає ознаки «зростання без 
розвитку»; узагальнено характеристики антикризових 
програм та окремі антикризові пропозиції для України, 
розроблено макроекономічні прогнози та виконано оцінку 
сценарних варіантів розвитку макроекономічної ситуації в 
Україні на період 2010-2015 р.р. 

Академіком, членом правління СЕУ В.І. Мунтіяном 
розроблено сценарій розвитку економічних об`єднань та 
країн СНД в умовах світової економічної рецесії, на підс-
таві яких отримано аргументований висновок, що в разі 
вступу України до ЄвроАзЕС та митного союзу на взає-
мовигідних умовах Україна одержує ефект масштабу роз-
витку, а також можливість вирівняти свої позиції, втрачені 
при вступі до СОТ. 

У Звіті визначається активна робота в Південному 
центрі АЕН голови Одеського обласного правління Спілки, 
члена правління СЕУ академіка Б.В. Буркинського та його 
заступника по Спілці академіка С.К. Харічкова; в Східно-
му центрі АЕН – академіка А.Е. Воронкової, Голови Лу-
ганського обласного правління Спілки, члена Правління 
СЕУ; членів Херсонського міського відділення Академії на 
чолі з академіком В.Є. Трушем Голови Херсонського обла-
сного правління Спілки, члена Правління СЕУ та інших. 

В Звіті також відзначена велика робота, проведена 
Відділенням економіки АПК Академії під керівництвом 
академіка, Наукового керівника секції аграрної політики, 
члена Правління Спілки економістів України, Героя Укра-
їни, професора П.Т. Саблука Вченими аграрниками під-
готовлено та подано до керівних органів, як державних, 
так і регіональних, велику кількість наукових доповідей, 
проектів законів України, указів Президента України, пос-
танов Уряду. 

Члени Спілки економістів України продовжують 
плідно і активно співпрацювати в рамках Академії еконо-
мічних наук України. 

Завершуючи доповідь, пропоную всю багатосторон-
ню діяльність 36-тисячного колективу Спілки економістів 
України включити як істотний доробок до плідної праці 
Академії економічних наук України. 


