ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

ПОСТАНОВА
Загальних зборів Академії економічних наук України щодо звіту
Президії про роботу АЕН України з 7 травня 2009 р. по 14 травня 2010 p.
Протягом звітного періоду Президією академії, 9
відділеннями та 6 peгіональними центрами, дійсними
членами академії проведено значну роботу, спрямовану
на виведення економіки країни з кризи, над науковою
розробкою та практичним втіленням у життя реформування економіки. Підготовлено та подано до керівних
органів, як державних, так і регіональних, велику
кількість наукових доповідей, проектів законів України,
указів Президента України, постанов уряду. За звітний
період членами академії видано багато монографій,
підручників, навчальних посібників, збірників наукових
праць тощо. Поширюються та тіснішають творчі зв’язки членів академії із зарубіжними вченими, у тому числі
з ученими Росії, інших країн СНД, ЄС, Великобританії,
Нідерландів, Німеччини та інших країн. Слід однак
визнати, що ефективність діяльності АЕН України за
деякими напрямами є недостатньою. Далеко не всі пропозиції академії, її підрозділів та окремих членів академії
своєчасно втілюються в життя. Деякі члени академії не
беруть участі в роботі академії, не виявляють необхідної
творчої активності, не сплачують членських внесків і
навіть не звітують про свою діяльність.
Загальні збори Академії економічних наук України
виходячи із завдань, підбиваючи підсумки обговорення
звітної доповіді Президії АЕН України,
ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:
1. Схвалити діяльність Академії економічних наук
України, її президії та регіональних центрів. З урахуванням пропозицій, висловлених у процесі обговорення на
Загальних зборах, доручити Президії роздрукувати матеріли Загальних зборів на шпальтах наукового журналу
АЕН України «Вісник економічної науки України».
2. Доручити Президії розіслати монографію «Глобальна економічна криза 2008–2010 років: світовий
досвід та шляхи подолання в Україні» керівним органам
країни та провідним бібліотекам.
3. Доручити Президії підготувати до наступних
зборів наукову доповідь та монографію «Структурні
реформи економіки: світовий досвід, інститути стратегії
для України» (орієнтовний проект структури додається). Запропонувати зацікавленим членам академії по-
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дати готові до друку україномовні тексти своїх
підрозділів на папері та в електронній формі (редактор
WORD) на адресу президії АЕН України. Президії АЕН
України (М. Г. Білопольський, Є. В. Савельєв) забезпечити друкування монографії та її розсилку.
4. Запропонувати керівникам регіональних
відділень та членам академії терміново подати готові до
друку у «Віснику економічної науки України» тексти
своїх доповідей на Загальних зборах на папері та в електронній формі (редактор WORD) на адресу президії АЕН
України.
4. Президії АЕН України (М. Г. Білопольський,
Є. В. Савельєв) спільно з керівниками регіональних
центрів та місцевих відділень провести роботу щодо
розширення кола передплатників «Вісника економічної науки України» у другому півріччі 2010 р. та
на 2011 рік не менш як до 120 осіб (зараз маємо 90).
5. Рeгіoнaльним центрам та місцевим відділенням
на основі пропозицій членів академії у місячний термін
розробити та подати до Президії академії плани діяльності на 2010–2011 роки та приступити до їх реалізації.
6. Рекомендувати регіональним центрам, місцевим
відділенням та членам Академії при наданні щорічних
звітів не обмежуватися тільки переліком статей, конференцій та назв виконаних наукових тем, але й більш
детально висвітлювати зміст наукового доробку (результати аналізу, виявлені тенденції та закономірності, розроблені концепції, обґрунтування перспективних напрямів досліджень тощо).
7. Керівникам регіональних центрів та місцевих
відділень ширше залучати представників недержавних
аналітичних центрів та молодих членів академії до науково-організаційної роботи в її місцевих осередках.
Президії академії, регіональним центрам та відділенням
приділяти належну увагу освітянській галузі, проведенню наукових конференцій, семінарів, симпозіумів тощо.
8. З метою більш широкого висвітлення діяльності
академії в засобах масової інформації вказувати в публікаціях, наукових доповідях, всюди, де це можливо
та доцільно, що ці роботи виконані в рамках АЕН України.
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