
ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 
 

 

       2014/№2 203 
 

 
НАГОРОДЖЕННЯ 

 
Приємно нагадати, що славна Полтава - духовна 

столиця України, одне з найкрасивіших і екологічно 
безпечних міст лівобережної України, приймає еста-
фету проведення загальних зборів нашої академії піс-
ля Донецька, Києва, Дніпропетровська, Тернополя та 
Запоріжжя. Уже сама ця «географія» є свідоцтвом 
того, що академія з пори юнацтва переходить в ста-
дію змужніння та визнання не тільки в Україні, але й 
далеко за її межами. 

Як Вам відомо, ми планували провести цьогорі-
чні Загальні збори у Криму і навіть опрацювали певні 
кроки для здійснення цього заходу. Ще у січні місяці 
я був у Сімферополі, зустрічався з Миколою Васи-
льовичем Багровим - ректором Таврійського націо-
нального університету ім. В.І.Вернадського. Ми під-
писали з ним угоду про створення спільної філії Ін-
ституту економіки промисловості НАН України та 
університету, прийняли на його прохання декількох 
членів нашої академії, обговорили хід підготовки до 
проведення зборів. На жаль подальші події змусили 
нас скасувати наші плани і перенести проведення 
зборів до Полтави. За що ми щиро вдячні керівницт-
ву університету, нашому полтавському осередку і 
особисто нашому академіку - Рогозі Миколі Єгоро-
вичу. 

Користуючись нагодою, дозвольте мені викона-
ти приємну місію на виконання Постанови щодо 
увічнення пам’яті першого Президента нашої акаде-
мії та нагородити медаллю його імені «За значний 
внесок в економічну науку», тих членів нашої акаде-
мії, які зробили свій посильний внесок у її вже понад 
20-річну історію. Положення про цю медаль було 
затверджено у вересні 2012 року на розширеному виї-
зному засіданні Президії нашої академії у Сімферо-
полі і надруковано у другому номері «Вісника еконо-
мічної науки України» за 2012 рік. Перше нагоро-
дження було здійснено на річницю з дня смерті Ми-
коли Григоровича — 14 жовтня 2012. Медаль отрима-
ла його дочка — Марина Миколаївна, яка також є 
членом нашої академії з дня її заснування та очолює 
в дійсний час наш Київський осередок. Користую-
чись нагодою я хочу щиро її подякувати за активіза-
цію роботи нашої Київської організації. 

Після цього медалі отримали академіки НАН 
України — Алимов Олександр Миколайович, Амоша 
Олександр Іванович, Геєць Валерій Михайлович, Бур-
кинський Борис Володимирович, Мамутов Валентин 
Карлович, Лібанова Елла Марленівна. 

Були нагороджені «батьки-засновники» - автори 
ідеї заснування академії та її віце-президенти з дня 
установчих зборів,  — Аптекар Савелій Семенович та 
Білопольський Микола Григорович, а також перший 
Головний учений секретар - Поклонський Федір 
Юхимович.  

Також медаль було вручено членам нашої ака-
демії, шановним ювілярам — ректору Донецького 
національного університету економіки та торгівлі ім. 
М.І.Туган-Барановського — Олександру Олександро-
вичу Шубіну та Герою України, почесному ректору 
Донецького державного університету управління — 
Станіславу Федоровичу Поважному. Серед нагородже-
них - керівники наших регіональних центрів, місце-
вих відділень, академіки-засновники. 

Нагороду отримав і іноземний член нашої ака-
демії, колишній Федеральний міністр транспорту Ні-
меччини, професор, доктор Гюнтер Краузе, особис-
тий друг Миколи Григоровича Чумаченка.  

1. Відповідно до Положення про медаль нагоро-
дження нею здійснюється двічі на рік — у травні на 
річницю дня народження М.Г.Чумаченка (1 травня 
1925 р.) та восени — на річницю його смерті (14 жов-
тня 2011 р.). Тому цього року Президія АЕН України 
прийняла рішення нагородити медаллю імені 
М.Г.Чумаченка за активну особисту участь в її стано-
вленні та вручити її на цих загальних зборах: 

ректору Полтавського університету економіки і то-
ргівлі — Нестулі Олексію Олексійовичу — доктору істо-
ричних наук, професору, заслуженому працівнику освіти 
України; 

проректору з наукової роботи Донецького націона-
льного університета ім. М.І.Туган-Барановського —  
Азарян Олені Михайлівні, доктору економічних наук, 
професору, заслуженому діячу науки і техніки України; 

віце-президенту АЕН України, Головному ученому 
секретарю — Ляшенку Вячеславу Івановичу. 

 
2.Також дозвольте мені від імені Президії Ака-

демії економічних наук висловити щиру подяку на-
шим гостинним господарям, які не тільки підтримали 
нашу ініціативу щодо місця проведення нинішніх 
наших зборів, але й внесли значний особистий вне-
сок у створення умов, які зробили можливими наше 
чергове зібрання та нагородити їх Почесними грамо-
тами — 

першого проректора — Рогозу Миколу Єгоровича - 
доктора економічних наук, професора,  академіка АЕН 
України, керівника Полтавського міського відділення 
АЕН України; 

завідувача кафедри товарознавства непродоволь-
чих товарів ПУЕТ — Кожушка Григорія Мефодійови-
ча, доктора технічних наук, професора; 

 
Президія Академії вирішила відзначити Грамо-

тами академії співробітників університету, які внесли 
значний особистий внесок у підготовку цьогорічних 
наших загальних зборів: 

проректора з наукової роботи та міжнародних зв'я-
зків ПУЕТ — Карпенко Ольгу Василівну, кандидата 
економічних наук, професора; 

завідувача кафедри менеджменту ПУЕТ — Шима-
новську-Діанич Людмилу Михайлівну, доктора еконо- 
мічних наук, доцента. 

 
3. Вручення мантії почесного професора Полтав- 

ського Університету економіки і торгівлі Президенту 
АЕНУ, академіку НАНУ — Амоші О.І. 

 
Дозвольте мені ще раз щиро привітати нагородже-

них, висловити сподівання,  що ми наступного року 
проведемо Загальні збори у м. Києві з нагоди 90-річчя з 
дня народження першого Президента Академії економі-
чних наук України М.Г. Чумаченка, а також очікуємо 
на пропозиції щодо проведення в подальшому наступних 
зборів в інших регіонах країни та перейти безпосеред-
ньо до Звітної доповіді. 
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