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С Т А Т У Т 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Академія економічних наук України (надалі по тексту – Академія) є 

всеукраїнським добровільним громадським об'єднанням, яке виникло в результаті вільного 

волевиявлення громадян, що об'єдналися на основі спільності професійно-наукових 

інтересів. 

Академія об'єднує на добровільних засадах провідних вчених-економістів, керівників 

підприємств, спеціалістів-практиків (економістів, фінансистів, бухгалтерів, статистиків, 

інженерів, спеціалістів сільського господарства та інших галузей), організаторів виробництва 

та держслужбовців України. 

1.2. Академія діє на основі самоврядності, гласності, вільного вибору території 

діяльності, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості, публічності 

відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту. 

1.3. Академія здійснює свою діяльність на території України. 

Місцезнаходження Президії Академії - м. Донецьк. 

1.4. Академія з моменту її реєстрації згідно чинного законодавства набуває статусу 

юридичної особи, яка має самостійний баланс, має право від свого імені укладати договори, 

необхідні для виконання завдань, передбачених цим статутом. 

1.5. Академія має круглу печатку із зображенням свого найменування, кутовий 

штамп, бланки з своїми реквізитами, свою символіку (емблему, прапор та вимпели), зразки 

яких затверджуються Президією Академії та реєструються в порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

Члени Академії можуть мати нагрудні знаки членів та Почесні відзнаки Академії, 

Положення про які затверджуються Президією Академії. 

1.6. Академія самостійно відповідає по своїх зобов’язаннях майном, яке їй належить і 

на котре може бути спрямовано стягнення за вимогами кредиторів. Академія не відповідає 

по особистим зобов’язанням її членів. Члени Академії, в свою чергу, не відповідають по її 

зобов’язаннях. 
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1.7. Академія має право відкривати в порядку, встановленому чинним законодавством 

розрахункові та інші рахунки, в тому числі валютні, в установах банків. 

1.8. Скорочене найменування – АЕН України, АЕНУ. 

1.9. Найменування іноземними мовами: 

російською -  Академия экономических наук Украины, АЭН Украины, АЭНУ; 

англійською – Academy of Economic Science of Ukraine, AES of Ukraine, AESU. 

2. Мета та завдання Академії. 

2.1. Академія має своєю метою сприяння розвитку фундаментальних та прикладних 

економічних наук для ефективного господарського становлення держави України, шляхом 

консолідації інтелектуального потенціалу вчених-економістів, освітян, керівників 

підприємств, спеціалістів-практиків, працівників органів державного управління та захист 

спільних інтересів членів Академії. 

2.2. Завданнями Академії є: 

сприяння створенню умов для активної професійної діяльності своїх членів, розвитку 

співробітництва економістів, працюючих у різних галузях теоретичних та прикладних наук; 

сприяння проведенню наукових досліджень з метою удосконалення організаційних 

економічних механізмів господарювання в умовах ринкової економіки, виконання інших 

наукових розробок; 

сприяння зміцненню зв’язків між економічною наукою, освітою та практикою; 

безпосередня участь в розробці програм економічного і соціального розвитку 

України; 

сприяння розробці і впровадженню законів та заходів економічного розвитку України; 

сприяння підготовці та перепідготовці економічних кадрів; 

розробка науково-обгрунтованих рекомендацій, навчально-тематичних планів та 

програм з організації та удосконалення економічної освіти; 

сприяння встановленню ділового співробітництва з економістами зарубіжних держав, 

здійснення обміну делегаціями економістів; 

сприяння інтеграції національної економічної науки в світову економічну науку. 

2.3. Для виконання своїх завдань Академія в порядку, передбаченому чинним 

законодавством: 

використовує нові форми організації праці вчених-економістів та творчих колективів, 

функціонуючих при Академії; 

вступає в співробітництво з науково-дослідними інститутами, вищими та середніми 

спеціальними учбовими економічними закладами; 

організує і проводить наукові конференції, семінари, симпозіуми; 

організує творчі конкурси на створення підручників, навчальних посібників та інших 

розробок; 

здійснює видавничу діяльність; 

надає консультативну допомогу підприємцям, економічним службам підприємств, 

установ та організацій і іншим органам, здійснюючим економічну діяльність; 

регулярно інформує економічну громадськість про свою діяльність; 

використовує інші форми та методи діяльності відповідно до чинного законодавства 

про громадські об’єднання. 

3. Права Академії. 
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3.1. Для здійснення мети та завдань, закріплених у цьому Статуті, Академія: 

вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність серед державних органів 

управління, підприємств, об’єднань, асоціацій та інших господарських структур; 

репрезентує та захищає законні інтереси своїх членів у державних та громадських 

органах; 

вносить пропозиції до органів влади та управління з питань діяльності Академії; 

реєструє власні наукові розробки; 

здійснює іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України. 

3.2. Академія має право засновувати засоби масової інформації та здійснювати 

видавничу діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

3.3. Академія має право на добровільних засадах входити в спілки громадських 

об’єднань в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

3.4. Академія має право вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, 

підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди в порядку, 

передбаченому чинним законодавством. 

3.5. Академія може здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність у 

порядку, встановленому законодавством. 

3.6. На працівників апарату Академії поширюється законодавство України про працю, 

а також законодавство про соціальне забезпечення та соціальне страхування працюючих. 

4. Членство в Академії 

4.1. До складу Академії входять індивідуальні члени – фізичні особи. 

4.2. Індивідуальні члени – дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, почесні 

члени, асоційовані члени Академії (обираються із числа громадян України) та іноземні члени 

– громадяни інших країн. 

4.3. Вибори дійсних членів, іноземних членів та членів кореспондентів проводяться на 

загальних зборах членів Академії відповідно до цього Статуту. Статус почесних та 

асоційованих членів надається рішенням Президії з подальшим затвердженням на загальних 

зборах. 

4.4. Кандидатами в дійсні та почесні члени можуть бути видатні вчені, економісти, 

керівники підприємств та держслужбовці, які внесли вагомий особистий внесок у розвиток 

економічної науки, підготовку наукових кадрів. 

4.5. Кандидатами в члени-кореспонденти та асоційовані члени можуть бути відомі 

вчені і практичні працівники, які внесли значний особистий внесок у розвиток економічної 

науки, підготовку наукових кадрів. 

4.6. Кількість вакансій по виборах визначається Президією Академії за поданням 

регіональних центрів та міських відділень. 

4.7. Право висунення кандидатів у члени Академії належить дійсним членам, 

регіональним центрам та міським відділенням, Президії Академії. 

4.8. Попередній розгляд поданих документів по кандидатурах у члени Академії 

здійснюється відповідним регіональними центрами та міськими відділеннями Академії. 

Рішення приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів та доводиться 

разом з пакетом необхідних документів до Президії, не пізніше, ніж за 20 днів до дати 

проведення загальних зборів. 
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4.9. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії 

здійснюється на загальних зборах Академії таємним голосуванням. Право вирішального 

голосу на Загальних зборах мають дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти. Почесні 

та асоційовані члени мають право дорадчого голосу. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за кандидата буде подано не менш, як 2/3 

голосів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів, котрі прийняли участь у 

голосуванні. 

Рішення підписується головою та членами лічильної комісії, обраними на загальних 

зборах Академії відкритим голосуванням, і затверджується загальними зборами Академії. 

4.10. Вибори почесних, асоційованих та іноземних членів Академії також можуть 

здійснюватися загальними зборами Академії відкритим голосуванням за поданням Президії 

Академії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало  не менш, як 2/3 

присутніх осіб з правом вирішального голосу. 

4.11. Особам, обраним індивідуальними членами Академії, протягом трьох місяців з 

дня обрання повинен бути вручений Диплом установленого зразку. Зразок Диплому 

затверджується Президією Академії. 

Права та обов’язки членів Академії 

5.1. Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії мають вирішальний 

голос та право: 

брати участь в загальних зборах та у формуванні органів Академії; 

вийти в будь-який час із складу Академії згідно з поданою заявою до Президії 

Академії; 

одержувати будь-яку інформацію про діяльність Академії; 

користуватися творчою, експертною та іншою допомогою та підтримкою Академії 

згідно чинного законодавства; 

брати участь у засіданнях регіональних центрів та міських відділень; 

брати участь в роботі конференцій, семінарів та симпозіумів, які організовує 

Академія. 

5.2. Почесні та асоційовані члени Академії мають дорадчий голос та право: 

одержувати будь-яку інформацію про діяльність Академії; 

користуватися підтримкою Академії, творчою, експертною та іншою допомогою; 

брати участь в загальних зборах Академії, засіданнях регіональних центрів та міських 

відділень; 

брати участь в роботі конференцій, семінарів та симпозіумів, котрі проводить 

Академія; 

вийти в будь-який час із складу Академії згідно з поданою заявою до Президії 

Академії; 

5.3.  Всі індивідуальні члени Академії зобов’язані: 

виконувати вимоги цього Статуту та інших локальних актів Академії; 

надавати щорічний звіт про свою діяльність на засіданні відділення або на загальних 

зборах Академії; 

сплачувати щорічні членські внески в розмірі, визначеному Президією Академії. 

6. Структура та керівні органи Академії 
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6.1. Академія об’єднує свої регіональні центри та міські відділення, які утворюються 

за територіальною ознакою в відповідно в одній чи декількох областях та  містах України, за 

умов наявності не менш як 5 членів академії. 

6.2. Центри та відділення Академії за рішенням Президії з моменту їх легалізації 

згідно чинного законодавства можуть мати власні положення, які затверджуються Президією 

Академії, та бланки з власним найменуванням. 

6.3. Вищим органом Академії є загальні збори. 

6.4. Загальні збори членів Академії можуть розглянути будь-яке питання про 

діяльність Академії. До виключної компетенції загальних зборів відноситься: 

затвердження Статуту Академії; 

внесення змін та доповнень в Статут Академії;  

обрання індивідуальних членів Академії; 

обрання Президії та ревізійної комісії Академії; 

заслуховування звітів про діяльність Президії та ревізійної комісії Академії; 

визначення річних та перспективних планів роботи Академії; 

затвердження кошторису витрат Академії; 

визначення порядку розпорядження майном Академії; 

прийняття рішення про припинення діяльності Академії. 

Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм 

повноважень Президії Академії. 

6.5. Загальні збори можуть вирішувати питання, якщо на них присутні повноважні 

представники регіональних центрів та міських відділень, які репрезентують не менш як 2/3 

дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів. 

Всі питання вирішуються на загальних зборах простою більшістю голосів присутніх, 

крім випадків, передбачених цим Статутом. 

Всі персональні питання вирішуються загальними зборами таємним голосуванням. 

Загальні збори Академії скликаються Президією в міру необхідності, але не менше 

одного разу на рік. Дата визначається Президією Академії. Місце проведення загальних 

зборів Академії визначається Президією. Про дату та місце проведення загальних зборів, 

порядок денний керівники регіональних центрів та відділень Академії повідомляються 

персонально в письмовій формі не пізніше , ніж за 20 днів до початку їх роботи. 

6.6. Виконавчим органом, який керує поточною діяльністю Академії, є Президія 

Академії, яка обирається загальними зборами строком на 5 років у складі: Бюро Президії  

(Президента, віце-президентів, головного Вченого секретаря) та членів Президії. Перші 

вибори Президії здійснюються на установчій конференції із складу обраних академіків-

засновників. 

6.7. Президія Академії (а при вирішенні поточних питань – її Бюро) керує діяльністю 

Академії у період між загальними зборами і приймає рішення з будь-яких питань, зокрема 

тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів. 

Президія Академії: 

організує проведення загальних зборів Академії і виконання їх рішень; 

затверджує символіку, нагрудний знак члена Академії та її почесні відзнаки; 

визначає структуру Академії та відповідні зміни до неї; 

затверджує локальні акти Академії; 
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визначає кількість вакансій членів, дійсних та іноземних членів і членів-

кореспондентів Академії та оприлюднення інформації щодо заміщення вакантних посад; 

приймає рішення про прийом та перевод до складу почесних та асоційованих членів 

Академії з подальшим його затвердженням Загальними зборами; 

приймає рішення про заснування засобів масової інформації Академії; 

приймає рішення про вступ Академії в міжнародні товариства; 

приймає рішення про створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування 

підприємств та здійснює контроль за їх діяльністю; 

планує фінансову діяльність і затверджує штатний розпис працівників апарату 

Президії у межах затвердженого загальними зборами кошторису витрат на його утримання; 

щорічно звітує про свою діяльність на загальних зборах членів Академії; 

затверджує особу для здійснення реєстраційних дій; 

пропонує кандидатури керівників центрів та відділень Академії з подальшим 

затвердженням їх на Загальних зборах та заслуховує їх звіти про діяльність відділень. 

6.8. Президія приймає свої постанови на засіданнях, які проводяться в міру потреби, 

але не рідше одного разу на квартал. 

Засідання Президії вважаються правомочними, коли на них присутні більше половини 

її членів. 

Постанови Президії вважаються прийнятими, коли за них проголосувало більше 

половини членів, які взяли участь у засіданні, якщо інше не передбачено цим Статутом. 

6.9. Роботою Президії Академії керує Президент Академії. 

Президент Академії обирається Президією Академії строком на 5 років; має право 

приймати рішення з усіх питань діяльності Академії, крім тих, які віднесені до виключної 

компетенції загальних зборів і Президії Академії. 

Президент Академії: 

визначає компетенцію членів Президії; 

представляє Академію без доручення на всіх підприємствах, в установах і 

організаціях України та за її межами; 

відкриває та закриває в банківських установах розрахунковий та інші рахунки; 

укладає договори, у тому числі трудові (контракти); 

видає доручення; 

дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників апарату Президії; 

у межах своєї компетенції видає розпорядження; 

здійснює оперативне управління коштами та майном Академії; 

підписує усі документи Академії; 

підписує спільно з головним бухгалтером документи майнового та кредитного 

характеру, звіти та баланси.  

В період відсутності Президента Академії його обов’язки виконує віце-президент 

Академії. 

6.10. Ревізійна комісія Академії обирається на загальних зборах Академії строком на 5 

років. Вона обирає із свого складу голову та секретаря ревізійної комісії. 

6.11. Ревізійна комісія Академії проводить свої засідання не менше двох разів на рік. 

6.12. Ревізійна комісія Академії: 
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здійснює ревізію фінансової діяльності Академії, її відділень та створених нею 

госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств; 

звітує про свою діяльність на загальних зборах Академії. 

6.13. Питання пов’язані з оскарженням рішень, дій, бездіяльності керівних органів 

Академії розглядаються президією, загальними зборами та у судах згідно з чинним Статутом 

та законодавством. 

7. Кошти та майно Академії 

7.1. Кошти та майно Академії належать їй на праві колективної власності і 

відображаються на самостійному балансі. 

7.2. Академії може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, обладнання, 

інвентар, майно культурно-просвітнього та оздоровчого призначення, кошти, акції, інші 

цінні папери та майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої 

цим Статутом. 

7.3. Кошти Академії формуються із вступних внесків та щорічних членських внесків 

колективних членів Академії, добровільних внесків та пожертвувань, надходжень від 

проведення лекцій, виставок, надходжень від видавничої, господарської та іншої комерційної 

діяльності, створених Академією госпрозрахункових установ і організацій, заснованих 

підприємств, інших не заборонених законом надходжень. 

7.4. У власності Академії може знаходитись видавництво, інші підприємства, 

благодійні заклади, створені за рахунок коштів Академії відповідно до завдань, зазначених у 

цьому Статуті. 

7.5. Порядок розпорядження майном Академії визначають загальні збори та Президія 

Академії. 

7.6. Кошти Академії використовуються на виконання статутних завдань Академії, а 

також на утримання штатного апарату Академії. 

7.7. Академія, створені нею установи та організації ведуть оперативний та 

бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової 

інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. 

8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Академії 

8.1. Зміни і доповнення цього Статуту здійснюються у порядку, передбаченому 

чинним законодавством У країни. 

9. Контроль за діяльністю Академії 

9.1. Контроль за джерелами прибутків Академії, розмірами надбаних нею коштів і 

сплатою податків здійснюють фінансові органи відповідно до вимог законодавства про 

податки. 

9.2. Нагляд за виконанням законів Академією здійснюють органи прокуратури. 

9.3. Контроль за дотриманням Академією положень цього Статуту відповідно цілей 

діяльності здійснюється згідно чинного законодавства. 

9.4. Контроль за діяльністю відділень Академії, підприємств, господарських товариств 

та госпрозрахункових організацій, створених Академією, здійснюється Президією Академії. 

10. Припинення діяльності Академії 

10.1. Припинення діяльності Академії може проводитись шляхом реорганізації 

(злиття, розділу, виділення, приєднання, перебудови) або ліквідації. 

10.2. Реорганізація Академії здійснюється за рішенням загальних зборів. 
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Реєстрація організацій, знов утворених після реорганізації Академії, здійснюється 

згідно з вимогами чинного законодавства. 

10.3. Ліквідація Академії здійснюється за рішенням загальних зборів або за рішенням 

суду у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством. 

10.4. Для вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією Академії, утворюється 

ліквідаційна комісія органом, за рішенням якого припиняється   діяльність Академії. 

10.5. Майно, отримане Академією у користування (оренду), повертається його 

власникам. 

10.6. Кошти та інше майно Академії, в тому числі, в разі її ліквідації не може 

перерозподілятись між її членами і використовується для виконання статутних завдань або 

на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами за рішенням суду 

спрямовується в доход держави. 

 


