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07.04.2015 № 480/01  Дійсним членам АЕН України 
 

Вельмишановний колего! 

 

Президія Академії економічних наук України на своєму засіданні 31 

березня 2015 р. затвердила проект порядку денного Загальних зборів академії, які 

відбудуться 22-23 травня 2015 р. в м. Києві в санаторії “Пуща Озерна”. 

Затверджено наступний порядок денний зборів. 

 

22 травня 2015 року 

0600 - 1330 – заїзд та поселення в санаторії «Пуща Озерна» 

1330 - 1400 – реєстрація учасників (конференц-зал)  

– обмін науковими працями дійсних членів та членів-

кореспондентів АЕНУ 

1400 – 1415 – відкриття Загальних зборів членів АЕНУ 

1415 - 1500 – звітна доповідь президії Академії економічних наук України за 

період з травня 2014 р. по травень 2015 р. 

1500 - 1600 – звіти керівників регіональних центрів та відділень АЕНУ 

1600 - 1615 – звіт ревізійної комісії АЕНУ 

1615 - 1700 - обрання нових членів 

1700 - 1800 – обговорення доповіді Президії АЕНУ 

1800 - 1845 – круглий стіл «Шляхи виходу України із економічної кризи» 

1900 - 2200 – дружня вечеря 

23 травня 2015 року 

0800 - 0900 – сніданок  

0930 – 1200 –  продовження обговорення доповіді президії АЕНУ 

– дискусія щодо проблемних напрямків поточної роботи 

– прийняття документів зборів 

1200 - 1300 – обід 

1400 – від’їзд учасників зборів АЕНУ 
 



Оскільки матеріали Загальних зборів академії планується надрукувати у 

фаховому журналі «Вісник економічної науки України», прохання мати при собі 

варіант виступу або статті, надрукований згідно з загальними вимогами ВАК 

(література згідно ДСТУ-2006, на окремій сторінці - прізвища авторів, назва 

статті, анотація, ключові слова – трьома мовами) на аркушах формату А4, а також 

на магнітному носії з записом матеріалу у форматі .rtf текстового редактору 

WORD (шрифт Tіmеs New Roman, розмір 14). 

Проїзд поїздом до м. Києва, де 22 травня об 1130 годині ранку від 

залізничного вокзалу (кафе «Мак-Дональдс») спеціальний автобус з надписом 

“АЕНУ” доставить учасників до місця проведення зборів, також можна проїхати 

трамваєм від станції метро “Тараса Шевченка” або маршруткою від ст. метро 

“Нивки” до кінцевої зупинки. Прохання потурбуватися про квитки на зворотній 

проїзд та мати при собі гроші на часткове погашення витрат на проведення зборів 

(1 доба проживання та харчування: в одномісному номері – 480 грн., у 

двомісному – 860 грн., дружня вечеря - 300 грн.). 

Президія АЕНУ звертається до Вас з проханням провести роботу серед 

членів вашого центру або місцевого відділення про необхідність надання звітів 

про виконану роботу та погашення заборгованості по членських внесках (які 

згідно рішення Загальних зборів АЕНУ від 16 травня 2014 р. становлять 400 грн.), 

а також щодо інформування членів академії про проведення Загальних зборів 

академії та їх запрошення, оскільки в нас немає можливості розіслати листи через 

поштові відділення.  

Нагадуємо наш розрахунковий рахунок для перерахування членських 

внесків:  

ГО «Академія економічних наук України», 

р/р 26004000111367 в ПАТ "Укрсоцбанк",  

МФО 300023, 

ЄДРПОУ 20350535. 

 
 

Віце-президент академії 

 

М.Г.Білопольський 

 


