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НАШ АРХІВ

Йшов 1992 рік. Криза економіки України дося-

гла таких меж, коли здавалось, що ринкова стихія не-

підвладна ніякому управлінню та регулюванню з боку 

держави і немає ніякого наукового підґрунтя для ста-

новлення і розвитку молодої незалежної держави — 

України. В цей період (10.07.1992 р.) група провідних 

вчених Інституту економіки промисловості АН Укра-

їни звернулась до Представника Президента України 

по Донецькій області Юрія Костянтиновича Смирнова 

з проханням підтримати їх ініціативу щодо створення 

Академії економічних наук України. Основними пе-

редумовами необхідності створення вказаної академії 

з’явилась низка важливих економічних проблем, потре-

буючих невідкладного і термінового вирішення.

Так, в результаті дезорганізації при переході від 

командно-адміністративних методів управління до 

ринкової економіки в Україні склалась глибока соці-

ально-економічна криза, структурна криза владних ор-

ганів, політична активність, яка неадекватна ситуації, 

що склалася, та невпинно зростаючий спад виробни-

цтва. У виснаженому і запущеному стані опинились усі 

три складові джерела багатства: праця, земля і капітал. 

Основні фонди промисловості, транспорту, зв’язку і бу-

дівництва України на 50--60 відсотків були фізично зно-

шені. У критичному положенні знаходилося сільське 

господарство. Основні традиційні ресурси України були 

вичерпані, країна залишилася без нафти, газу і лісу.

Такий стан економіки визначав положення госпо-

дарства України. Так, валовий суспільний продукт за 

1992 р. скоротився в порівнянні з минулим роком на 14 

відсотків, національний доход на 16 відсотків, відбулося 

найбільше падіння промислового виробництва (загаль-

ний випуск промислової продукції (у порівняних цінах) 

знизився на 9 відсотків, при цьому виробництво про-

дукції групи «А» зменшилося на 9,1 %, продукції групи 

«Б» - на 6,3 відсотки. Продуктивність суспільної праці 

знизилася на 13 відсотків, у промисловості - на 6 відсо-

тків, у сільському господарстві - на 10 відсотків. Валова 

продукція сільського господарства зменшилася майже 

на 11 відсотків. При валовому зборі зернових, включаю-

чи кукурудзу, 38,5 млн. тон зерна, у державні ресурси на-

дійшло усього лише 11,0 млн. т. Поголів’я тваринництва 

скоротилося проти минулого року на 5 відсотків. Вели-

кими темпами зменшувалися обсяги заготівель тварин-

ницької продукції, відбулося значне зниження вироб-

ництва продукції із сільськогосподарської сировини.

Особливо критичним був стан справ у базових га-

лузях. Виробництво електроенергії знизилося в порів-

нянні з минулим роком на 10 відсотків. Підприємства 

вугільної промисловості значно знизили видобуток ву-

гілля, скоротилася виплавка чавуна, сталі, виробництво 

готового прокату, коксу, видобуток залізної руди. Через 

нестачу нафти мінімально завантаженими працювали 

підприємства нафтопереробки.

Таким чином, важка промисловість, сільське гос-

подарство, транспорт, будівництво, зовнішньоеконо-

мічні зв’язки, фінансова система знаходилися в стані 

стагнації. Інфляція переросла в гіперінфляцію. Падав 

рівень життя людей. Росла сегрегація населення. Від-

бувалося невпинне зростання цін, дестабілізували ситу-

ацію підприємства-монополісти. Фінанси країни були 

цілком зруйновані, некеровані і неконтрольовані. У 

державі процвітала тіньова економіка.

Проведені Верховною Радою України і Кабінетом 

Міністрів економічні реформи не призвели до подолан-

ня економічної кризи, а постійно її збільшували.

Що ж стало причиною економічної кризи в Украї-

ні? Цих причин декілька, найважливіші з них наступні:

1. Відсутність регіональної самостійності у вирі-

шенні економічних проблем (економіка України була 

тісно пов’язана з економікою колишніх радянських рес-

публік, центральні органи колишнього СРСР вирішува-

ли практично всі питання за Українську республіку).

2. Не було дійсної інформації про стан економіки 

України (скільки виробляється продукції, скільки спо-

живається, що ввозиться, що вивозиться, як і де врахо-

вується).

3. Україна не могла самостійно прогнозувати своє 

економічне майбутнє, не могла приймати самостійні рі-

шення і заходи для підвищення рівня економіки, як і в 

даний час, без узгодження з учасниками СНД.

4. Економічна ініціатива, як правило, завжди зна-

ходилася в руках центральних органів.

5. Гіпертрофована спеціалізація і відомча 

роз’єднаність суспільного виробництва як в Україні, так 

і в цілому в колишньому СРСР (всесоюзні будівництва і 

всесоюзна участь у випуску конкретної марки автомобі-

ля, трактора, певного механізму і т. і.).
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5. Надмонополізація сфери реалізації зробленого 

суспільного продукту, тобто сфери обігу.

7. Державні структури не мали і не мають прямого еко-

номічного впливу безпосередньо на сферу виробництва.

8. Цінові і вартісні диспропорції росту по галузях 

народного господарства, співвідношення між мірою 

праці і споживання, у структурі розподілу капітальних 

вкладень по галузях народного господарства, у соціаль-

но-економічній структурі суспільного виробництва і т. і.

9. Відсутність досвіду і науково обґрунтованих спосо-

бів і методів, параметрів і критеріїв економічного регулю-

вання суспільного виробництва в умовах переходу до ринку.

10. Відсутність науково обґрунтованої економічної 

концепції виробництва, споживання і розподілу матері-

альних благ і послуг, яка б визначала стратегічну і тактичну 

спрямованість самостійної внутрішньої і зовнішньої еко-

номічної політики України в її народному господарстві.

11. Відірваність економічної науки від цілей і за-

вдань економічного розвитку, суспільного виробництва. 

В Україні розвивалися не всі наукові напрямки, тому що 

її наука йшла у фарватері союзної науки.

12. Зрощування державного апарата з тіньовою 

економікою.

13. Недосконалість чинних і відсутність необхідних 

законодавчих актів, що забезпечують економічну безпе-

ку України.

14. Цінова невизначеність і обмеженість сфери гро-

шового обігу, а також відсутність і неконвертованість 

власної грошової одиниці.

15. Неможливість перетворення грошових накопи-

чень у капітал.

16. Експансія іноземних валют у сферу грошового 

обігу України.

Яким же повинно було стати місце і роль ново-

створеної Академії економічних наук у виведенні нашої 

держави з глибокої кризи, що охопила всі сфери народ-

ного господарства? Ініціатори - засновники вважали за 

необхідне:

1. Створити передумови для здійснення тісного 

об’єднання вчених - економістів, їхніх наукових розробок і 

рекомендацій з інтересами практиків-економістів і органі-

заторів виробництва з метою прискореного використання 

наукового потенціалу в суспільному виробництві.

На основі результатів всеосяжного економічного 

аналізу, урахування власних ресурсів і виробничих мож-

ливостей, сировини, матеріалів і палива, що залучають-

ся з-за кордону, визначення доцільного необхідного об-

сягу та асортименту виробленого продукту, тобто на базі 

господарського балансу України, розробити Програму 

виходу економіки з кризового стану. Це повинно були 

стати початком діяльності академії.

Саме головне полягало в тому, що за підтримки 

Кабінету Міністрів України та його координації члени 

академії зможуть реалізувати зазначену програму на 

кожному підприємстві та в об’єднаннях міста, області, 

великого регіону і в цілому по Україні. Тільки єднання, 

взаємозв’язок і взаємодія вчених-економістів, еконо-

містів-практиків і організаторів виробництва, що реа-

лізують зазначену програму необхідних дій, забезпечить 

вихід економіки України з кризового стану.

2. Розробити пропозиції з державного регулювання на-

родного господарства України шляхом застосування еконо-

мічних важелів і стимулів з метою забезпечення стабілізації 

і розвитку економіки всіх галузей народного господарства.

3. Розробити рекомендації, реалізація яких забез-

печить відновлення рівноправних економічних зв’язків 

між регіонами всередині країни і між учасниками СНД.

4. Запропонувати Кабінету Міністрів України такі 

зміни до Закону про підприємство, що нададуть на ділі 

кожному підприємству можливість свободи вибору фор-

ми співробітництва (державний контракт, державне за-

мовлення, самостійна діяльність та інші форми), виходячи 

із власних можливостей, спрямованості і зацікавленості.

5. Рекомендувати виконавчим органам прискорюва-

ти приватизацію державної торгівлі, підприємств побуту і 

послуг на основі викупу колективом свого підприємства, 

придбання акцій, використання безкоштовних сертифі-

катів. При цьому в кожному конкретному випадку пови-

нні враховуватися інтереси трудових колективів.

6. Удосконалювати фінансову систему таким чи-

ном, щоб діючі податки і кредити були спрямовані на 

стимулювання реконструкції і модернізації виробни-

цтва, збільшення обсягу і якості продукції. Запропо-

нувати оптимальний рівень податків, що підвищує 

зацікавленість колективу підприємства в розвитку ви-

робництва і можливості резервування необхідних ко-

штів для здійснення реконструкції, впровадження нової 

техніки і технології, вирішення соціальних питань.

7. Запропонувати варіант реформи в області ціно-

утворення, основою якої при визначенні ціни повинні 

бути прояви закону трудової вартості з урахуванням 

ринкового співвідношення, попиту і пропозиції. Зне-

вага до зазначеного закону призвела до спаду виробни-

цтва, зниження якості продукції. При повній відсутнос-

ті конкуренції і всеосяжного монополізму підприємства 

не зацікавлені в поліпшенні роботи своїх виробництв, 

рості обсягу випуску товарів, підвищенні їх якості.

8. З метою демонополізації запропонувати методи дер-

жавного контролю за цінами, тарифами і господарською ді-

яльністю підприємств-монополістів, що включають у себе, 

з одного боку, заохочення за додатковий обсяг виробництва, 

підвищення якості і зниження ціни, і, з іншого, отриманий 

з порушенням закону прибуток повинний бути повернутий 

споживачам, а порушення встановленого державою ритму 

виробництва повинно суворо наказуватися.

9. З огляду на необхідність економічного обгрунту-

вання обсягів виробництва основних видів продукції на-

родного господарства, виходячи з внутрішніх потреб ре-

гіонів і республіки в цілому, а також експорту, розробити 

багатоцільові моделі аналізу, балансів і прогнозування, ре-

алізація яких створить передумови, поряд із вирішенням 

проблеми раціонального використання трудових ресурсів 

України, забезпечення високого життєвого рівня народу.

10. Виходячи з виступу Президента України 

Л. М. Кравчука на загальних зборах АН України 23 бе-

резня 1993 року, де вказувалося на необхідність розвитку 

науки в регіонах, створити власну концепцію регіональ-

ного розвитку економічної науки в тісному зв’язку і на 

основі використання нових технологічних процесів і 

удосконалення виробничих структур.

11. Президент вказував також на необхідність «ак-

тивніше використовувати ринкові механізми, активні-

ше включатися до взаємодії з підприємницькими струк-

турами». Для реалізації цього напряму було визнано 

НАШ АРХІВ



2292013/№1

доцільним розробити Програму «Підприємець», в якій, 

спираючись на виробничі відносини і необхідність ура-

хування сучасних економічних проблем, намітити осно-

вні шляхи розвитку підприємництва в Україні.

Такими були ті проблеми, які вимагали свого скорі-

шого вирішення. Від вирішення названих економічних 

проблем, а ще більше і неназваних, і визначалося місце і 

роль новоствореної Академії економічних наук України. 

Такі були основні передумови необхідності її створення.

Представник Президента України по Донецькій 

області підтримав ініціативу вчених і в своєму листі-

відповіді підкреслив, що «аналіз умов виробничо-гос-

подарської діяльності регіональних органів управлін-

ня показує об’єктивну потребу глибоких теоретичних 

досліджень в економіці і оперативного впровадження 

їх в практику. Особливої актуальності набувають еко-

номічні дослідження в умовах впровадження ринкової 

економіки. Ми гадаємо, що саме створення Академії 

економічних наук України багато в чому справить по-

зитивний вплив на економічний розвиток Донецької 

області і України в цілому.

Донецька область — одна із великих індустріальних 

областей України, яка володіє достатньо високим інте-

лектуальним потенціалом вчених-економістів і вели-

кою кількістю економістів-практиків.

У зв’язку з викладеним вважаємо за доцільне вико-

ристовувати інститути, вищі навчальні заклади, підпри-

ємства, організації області і України в цілому, які поба-

жають бути в якості засновників Академії економічних 

наук України». Аналогічну підтримку цієї ініціативи 

зробила Донецька обласна Рада народних депутатів і її 

голова А. І. Петренко.

Для реалізації вказаної ініціативи був створений 

організаційний комітет з формування Академії еконо-

мічних наук України у складі:

У відповідності до розробленого плану роботи ор-

ганізаційного комітету з формування Академії еконо-

мічних наук України у відділи з проблем створення і 

взаємодії з науковими організаціями обласних Рад на-

родних депутатів усіх областей України, міські ради мм. 

Києва і Севастополя, а також Кабінету Міністрів Авто-

номної Республіки Крим було подано пропозиції щодо 

організації регіональних зборів економічної громад-

ськості з обговорення рішення ініціативної групи щодо 

доцільності створення загальнодержавного громадсько-

го об’єднання «Академія економічних наук України» 

(АЕНУ). Протягом короткого періоду часу до органі-

заційного комітету надійшли заявки-згоди з більшості 

областей на участь у створенні АЕН України (табл. 1).

Вказані заявки-згоди явились підгрунтям для 

проведення розширеного засідання організаційного 

комітету (січень 1993 р.) по розгляду підсумків обго-

ворення рішення ініціативної групи і організаційного 

комітету щодо створення республіканського громад-

ського об’єднання в Україні, а також по підготовці про-

екту Статуту, Положення про перші вибори і порядку 

проведення Установчої конференції (місто, час і послі-

довність). За результатами отриманих протоколів зборів 

представників економічної спільноти від областей і міст 

України щодо доцільності створення загальнодержав-

ного громадського об’єднання «Академія економічних 

наук України» і підтримки рішення ініціативної групи і 

організаційного комітету був сформований список осіб, 

рекомендованих для включення в число представників 

областей і міст України як засновників Академії еконо-

мічних наук України (табл. 2). Крім того було розробле-

но загальний порядок формування академії, план орга-

нізаційних заходів з підготовки Установчої конференції 

та її порядку денного, а також порядок скликання кон-

ференції (дату, час і місце її проведення).

1. Чумаченко Микола Григорович голова д. е. н., проф., академік АН України, директор Інститу-

ту економіки промисловості АН України

2. Аптекар Савелій Семенович заступник 

голови

д. е. н., проф. зав. кафедри Донецького державного уні-

верситету

3. Білопольський Микола Григорович заступник 

голови

д. е. н., проф., проректор Донецького економіко-гу-

манітарного університету із зовнішньоекономічних 

зв’язків, голова Союзу орендарів і підприємців Доне-

цької області

4. Дорофєєв Володимир Олександро-

вич

член комі-

тету

проф., проректор з учбової роботи Донецького держав-

ного університету

5. Амоша Олександр Іванович член комі-

тету

д. е. н., проф., заступник директора ІЕП АН України

6. Андрушків Богдан Миколайович -»- д. е. н., проф., заслужений діяч науки і техніки, перший 

заступник Представника Президента України в Терно-

пільській області

7. Борисенко Микола Іванович -»- Міністр статистики України

8. Голубченко Ананій Костянтинович -»- Міністр промисловості України

9. Ємельянов Олександр Сергійович -»- д. е. н., проф., чл-кор. АН України, Державний радник 

Президента, Голова комісії з питань науки адміністра-

ції Президента
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10. Козаченко Сергій Вікторович -»- д. е. н., проф., ректор Міжнародного інституту менедж-

менту (МІМ Київ) 

11. Лукінов Іван Іларіонович -»- д. е. н., проф, акад., віце-президент АН України, ди-

ректор Інституту економіки АН України.

12. Павленко Анатолій Федорович -»- д. е. н., проф., ректор Київського державного еконо-

мічного університету

13. Пахомов Юрій Миколайович -»- д. е. н., проф., акад. АН України, академік-секретар 

відділення економіки АН України

14. Пинзеник Віктор Михайлович -»- д. е. н., проф., віце-прем’єр України, міністр економі-

ки України

15. Поклонський Федір Юхимович -»- д. е. н., проф., зав. лабораторією ІЕП АН України

16. П’ятаченко Григорій Олександро-

вич

-»- Міністр фінансів України

17. Симоненко Валентин Костянтино-

вич

-»- Голова соціально-економічної Ради Президента Украї-

ни з соціально-економічних питань

18. Смірнов Юрій Костянтинович -»- Представник Президента України в Донецькій області

19. Фінагін Валентин Вікторович -»- д. е. н., заступник директора ІЕПІ АН України

Таблиця 1
Надходження заявок-згод на участь у створенні АЕН України

№№

з/п

Республіка, 

область, місто

Установи, що направляли 

відомості про кандидатури
Кандидатури, що висуваються

1. Херсонська Головне управління еконо-

міки і ринку Херсонської 

обласної адміністрації

Волков В. В. — генеральний директор Херсонського 

суднобудівного ВО, к. т. н.

Жуков А. В. — зав. кафедри господарського меха-

нізму Херсонського індустріального інституту, д. 

е. н., проф.

Петренко В. Н. — заступник начальника головного 

економічного відділу Херсонського виробничого ба-

вовняного об’єднання
2. Тернопільська Обласна державна адміні-

страція

Савельєв Є. В. — зав. кафедри менеджменту і марке-

тингу, проректор Тернопільського інституту народ-

ного господарства, д. е. н., проф.

Литвин Б. М. — зав. кафедри економіки, обліку та 

аналізу в будівництві Тернопільського інституту на-

родного господарства, д. е. н., проф.

Штефанич Д. А. — зав. кафедри економіки і органі-

зації виробництва Тернопільського приладобудівно-

го інституту, д. е. н., проф.

Андрушків Б. М. — перший заступник голови дер-

жадміністрації області, д. е. н., проф.
3. Черкаська Обласна державна адміні-

страція

Сокоренко В. Т. — заступник глави облдержадміні-

страції, начальник управління економіки

Кукурудза І. І. — проректор з наукової роботи Чер-

каського педагогічного інституту, д. е. н., проф.
4. Кіровоградська Обласна державна адміні-

страція

Рейзвіх Е. П. — перший заст. глави облдержадміні-

страції

Фільштейн Л. М. — декан економічного факультету 

Кіровоградського інституту сільгоспмашинобуду-

вання, д. е. н., проф.

Журило В. І. — заст. директора з економіки заводу 

«Гідросила»
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5. Луганська Луганський машинобудів-

ний інститут

Гончаров В. М. — зав. кафедри організації і управління 

Луганського машинобудівного інституту, д. е. н., проф.

Сухов І. Н. — професор кафедри технології машино-

будування, к. т. н.

Сумцов В. Г. — зав. кафедри політекономії, к. е. н.

Бурбело О. А. — зав. кафедри економіки, к. е. н.
6. Харківська Харківське відділення Інсти-

туту економіки АН України

Харківський науково-про-

мисловий союз

Золотарьов А. Н. — керівник Харківського відділен-

ня Інституту економіки АН України, д. е. н., проф.

Куцин М. А. — президент АТ «Автрамат», д. е. н.

7. Сумська Сумський сільськогоспо-

дарський інститут

Брюховецький І. М. — ректор інституту, к. е. н., 

проф.

Головко Г. М. — декан економічного факультету, к. 

е. н., доц.

Міщенко В. І. — зав. кафедри планування та аналізу 

господарської діяльності, д. е. н., проф.
8. Автономна

Республіка Крим

Сімферопольський держу-

ніверситет

Башта А. І. — начальник науково-дослідницького 

сектору Сімферопольского державного університе-

ту, к. е. н.

Подсолонко В. А. — зав. кафедри економічної ін-

форматики і АСУ Сімферопольського державного 

університету, д. е. н., проф.

Потєєв А. Т. — зав. кафедри економіки, к. е. н., доц.
9. Запорізька Запорізький індустріальний 

інститут

Семенов Г. А. — зав. кафедри економіки і організації 

виробництва, д. е. н., проф.

Мінаков С. Н. — декан факультету металургії і охо-

рони навколишнього середовища, к. т. н., доц.
10. Полтавська Полтавська обласна дер-

жавна адміністрація

Жигалов В. Т. — Професор Полтавського коопера-

тивного інституту, д. е. н.

Рабштина В. М. — професор Полтавського сільсько-

господарського інституту, д. е. н.

Перебийніс А. А. — заст. директора з економічних 

питань Полтавського автоагрегатного заводу
11. Рівненська Український інститут інже-

нерів водн

ого господарства

Зінь Е. А. — д. е. н., проф. Інституту інженерів вод-

ного господарства

12. Житомирська Житомирська обласна дер-

жавна адміністрація

Урманов Ф. Ш. — начальник управління у справах 

власності, роздержавлення і приватизації держадмі-

ністрації, к. е. н.

Никитюк С. Л. — заст. нач. управління економіки 

облдержадміністрації

Писаренко Б. А. — доцент кафедри економіки і ор-

ганізації виробництва Житомирського філіалу Київ-

ського політехнічного інституту, к. т. н.
13. Чернівецька Обласна державна адміні-

страція

Школа І. Н. — зав. каф. економічної теорії і зовніш-

ньоекономічної діяльності Чернівецького держуін-

верситету, д. е. н., проф.

Комарницький І. Ф. — директор Буковинського інсти-

туту бізнесу, зав. каф. економічної теорії, д. е. н., проф.

Гайничеру М. І. — заст. представника Президента 

Україні в Чернівецькій області
14. Чернігівська Представник Президента 

України

Савченко В. Ф. — заступник представника Прези-

дента України

Сич Є. М. — зав. каф. ринкової економіки і організа-

ції виробництва Чернігівського технічного інституту, 

д. е. н., проф.
15. Миколаївська Представник Президента 

України

Єшкілєв А. Б. — депутат обласної ради, директор 

МІЦ «Март», к. е. н.

Жевнер Л. А. — заст. голови комітету з економіки об-

лдержадміністрації

Пантелєєв В. Д. — начальник сектору НДІ «Центр», 

д. е. н., ст. н. с., доц.

Продовження таблиці 1
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16. Львівська Заступник голови облдерж-

адміністрації

Долішній М. І. — керівник ЛВ ІЕ АН України, чл-

кор. АН України, д. е. н., проф.

Фурдичко О. І. — начальник Львівського обласного 

управління лісового господарства, к. е. н.
17. Дніпропет-ровська Інститут проблем природо-

користування і екології АН 

України

Зайцева Л. М. — зав. відділом економічних проблем 

комплексного розвитку регіону, к. е. н., ст. н. с.

Продовження таблиці 1

Таблиця 2
Список осіб, рекомендованих для включення до числа представників областей і міст України — засновників Академії економічних 

наук України

№№

з/п

Республіка, область, 

місто

Прізвище, ім’я, 

по батькові
Ступінь, звання, посада, місце роботи

1. Херсонська Жуков А. В. зав. кафедри госп. механізму Херсонського індустрі-

ального інституту, д. е. н., проф.

Хортенко А. Ф. Генеральний директор ВО «Комбайновий завод»

2. Тернопільська Савельєв Є. В. проректор Тернопільського інституту народного гос-

подарства, зав. каф. менеджменту і маркетингу, д. е. н., 

проф.

Андрушків Б. М. перший заступник голови держад-міністрації області, 

д. е. н., проф.

Данильченко М. Г. генеральний директор ВО «Комбайновий завод»
Яремчук Р. Ю. Генеральний директор НВО «Ватра»

3. Черкаська Кукурудза І. І. проректор з наукової роботи Черкаського педагогіч-

ного інституту, д. е. н., проф.

Хорошанський Ю. В. директор заводу «Строймашина»

4. Кіровоградська Рейзвіх Е. П. перший заст. глави облдержадміністрації

Фільштейн Л. М. декан економічного факультету Кіровоградського ін-

ституту сільгоспмашинобудування, д. е. н., проф.

5. Луганська Гончаров В. М. зав. каф. організації і управління Луганського маши-

нобудівного інституту, д. е. н., проф.

Кліяненко Б. Т. зав. відділом ЛФ ІЕП АН України, д. е. н.

Качур І. А. генеральний директор ВО «Антрацит»

6. Харківська Куцин М. А. президент АТ «Автрамат», д. е. н.

Одінцова Г. С. зав. Харківського відділення ІЕ АН України, д. е. н., 

проф.

7. Сумська Брюховецький І. М. ректор Сумського сільськогосподарського інституту, 

зав. каф., к. е. н., проф.

Лялько І. С. генеральний директор ВО «Електрон»

Лукьяненко В. М. генеральний директор НВО «Машинобудівник»

8. Автономна Республі-

ка Крим

Подсолонко В. А. зав. каф. економічної інформатики і АСУ Сімферо-

польського державного університету, д. е. н., проф.

Барков Я. Й. президент Кримського регіонального центрального 

кооперативного банку
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Шишов Ф. Л. генеральний директор виробничо-комерційної фірми 

«Фотон»

9. Запорізька Семенов Г. А. зав. каф. економіки і організації виробництва Запо-

різького індустріального інституту, д. е. н., проф.

Порада А. Н. генеральний директор ВО «Абразивний комбінат»

10. Полтавська Жигалов В. Т. Професор Полтавського кооперативного інституту, д. 

е. н.

Барабан В. П. директор заводу штучних алмазів і алмазного інстру-

менту

11. Рівненська Зінь Е. П. д. е. н., проф. Українського інституту інженерів водно-

го господарства

12. Житомирська Урманов Ф. Ш. начальник управління у справах власності, роздержав-

лення і приватизації держадміністрації, к. е. н.

Новіков М. Н. директор фарфорового заводу, м. Коростень

13. Черновицька Комарницький І. Ф. директор Буковинського інституту бізнесу, зав. кафе-

дри економічної теорії, д. е. н., проф.

Михайлецький З. М. генеральний директор НТТ «Електронмаш»

14. Чернігівська Савченко В. Ф. заступник представника Президента України

Сич Є. М. зав. каф. ринкової економіки і організації виробни-

цтва Чернігівського технічного інституту, д. е. н., проф.

15. Миколаївська Пантелєєв В. Д. начальник сектору НДІ «Центр», д. е. н., ст. н. с., доц.

Макаров Ю. І. генеральний директор ВО «Чорноморський суднобу-

дівний завод»

16. Львівська Долішній М. І. керівник ЛВ ІЕ АН України, чл-кор. АН України, д. е. 

н., проф.

Фурдичко О. І. начальник Львівського обласного управління лісового 

господарства, к. е. н.

Рибинок В. А. генеральний директор АТ «Концерн-Електрон», к. т. 

н., доц.

17. Дніпропетровська Долгоруков Ю. А. зав. Дніпропетровським відділом ДонНИИчермета, д. 

е. н.

Процив В. А. генеральний директор концерну «Укрруда»

Чумак В. В. Директор НВО «Електровозо-будівний завод»

Чередніченко М. О. Зав. відділом ГоловПЕУ облдержадміністрації, д. е. н., 

проф.
Ткаченко В. А. Зав. відділом СКБ ВО «Південмаш», д. е. н.

18. Закарпатська Ярема В. І. професор каф. економіки, менеджменту і маркетингу 

Ужгородського держуніверситету, д. е. н., доц.

Суботовський В. М. директор лісокомбінату

19. Одеська Турецький О. А. зав. кафедри Одеського інституту харчової промисло-

вості, д. е. н., проф.

Продовження таблиці 2
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Добринський Г. К. генеральний директор «Будгідравліка»

Коровкін В. П. заступник директора з наукової роботи Інституту про-

блем ринку і економіко-екологічних досліджень АН 

України, к. е. н.

20. Вінницька Родіонов В. В. генеральний директор ВО «Маяк»

Аксентьєв А. Ф. генеральний директор ВО «Аерогеоприлад»

21. Хмельницька Гамалій В. С. директор ОП «Кам’янець-Подільськ-кабель»

Парков А. С. директор агрегатного заводу

22. Івано-Франківська Лесюк О. І. декан факультету економіки і менеджменту Івано-

Франківського інституту нафти та газу, к. е. н.

23. Донецька Чумаченко М. Г. академік НАН України, директор Інституту економіки 

промисловості НАН України, д. е. н., проф.

24. Київ Кругляк Н. В. Генеральний директор НВО «Більшовик»

Майко В. І. директор заводу «Буревісник»

Козаченко С. В. ректор міжнародного інституту менеджменту, д. е. н., 

проф.

а також ініціатори створення академії: Бакаєв А. А., Борисенко Н. І., Гєєць В. М., Дзись Г. В., Ємельянов А. С., Лукі-

нов І. І., Оніщенко А. М., Павленко А. Ф., Пинзеник В. М., Пирожков С. І., Пятаченко Г. А., Симоненко В. К., Сто-

ляров В. Ф., Роговий В. В., Чухно А. А., Нестеренко В. М., Пилипчук В. М., Банніков Ю. О., Саблук П. Т., Сопко В. В. 

Продовження таблиці 2

Установча конференція зі створення Академії еко-

номічних наук України відбулася 25 червня 1993 року в 

м. Донецьку. Її відкрив голова організаційного коміте-

ту академік АН України, директор Інституту економіки 

промисловості АН України Микола Григорович Чума-

ченко. Він привітав учасників конференції та інфор-

мував про те, що у теперішній час тут присутні пред-

ставники 22 областей України, Автономної Республіки 

Крим і міста Києва. Усього 95 осіб (додаток 1). Головую-

чий оголосив порядок денний Установчої конференції:

1. Про організацію громадського об’єднання «Ака-

демія економічних наук України».

2. Про Статут громадського об’єднання.

3. Обрання представників областей України — за-

сновників академії — академіками.

4. Обрання президента, віце-президента, ученого 

секретаря і членів Президії.

5. Затвердження основної структури підрозділів 

академії (центрів і відділень).

6. Затвердження Положення про перші вибори ін-

дивідуальних членів Академії економічних наук України.

Порядок денний було прийнято одноголосно. 

Перш ніж перейти до розгляду порядку денного було 

надано привітальне слово заступнику Представника 

Президента України в Донецькій області Володимиру 

Васильовичу Приходченку, в якому він сказав:

»Від імені Президента України, Донецької обласної 

державної адміністрації, Донецької обласної Ради на-

родних депутатів вітаю Вас на Донецькій землі і бажаю 

успіхів установчій конференції Академії економічних 

наук України. Думаю, що вибір нашого регіону для про-

ведення вашої установчої конференції не випадковий. 

Адже саме в Донбасі в найбільше яскравому вигляді ви-

світились усі колізії сучасного економічного стану на-

шої молодої держави.

Відмінними рисами нашої області є висока щіль-

ність населення, найвищий ступінь урбанізації, вели-

чезні масштаби виробництва і безмежної концентрації 

виробництва. Навіть при теперішній сильно деформова-

ній системі цін, несприятливої, насамперед, для базових 

галузей, частка регіону в зробленому національному до-

ході України складає 11,5 %. По випуску багатьох видів 

продукції регіон займає лідируюче положення в Україні. 

Тут забезпечується видобуток кожної другої тони вугілля 

в республіці і 88 % харчової солі, випускається 46 % про-

кату, практично вся гірничовидобувна техніка і т. і. Інду-

стріальна переобтяженість області скорочує можливості 

для розвитку сільського господарства. На одного жителя 

припадає в середньому 0,4 га сільгоспугідь (по Україні 

0,8 гектари). Незважаючи на незначну зайнятість у сіль-

ському господарстві (на одного жителя села Донеччини 

припадає 9--10 городян проти 2-х по Україні в цілому), 

частка сільськогосподарської продукції області складає 

4,9 % від України в цілому при території 4,4 %.

На жаль, трудівники нашого багатющого краю 

живуть погано, також, як і все населення України, а по 

багатьох показниках і істотно гірше. Зокрема, це відно-

ситься і до екологічної обстановки.

Величезні масштаби виробничого потенціалу, 

складні умови праці і життєдіяльності в регіоні визна-

чають підвищені вимоги до рівня розвитку соціальної 

сфери. Проте, на практиці область займає, наприклад, 
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по середньодушовому розміру капітальних вкладень на 

розвиток соціальної сфери 15-е місце в республіці, по 

будівництву житла - 11-е. Останні місця належать об-

ласті і по забезпеченості послугами установ культури.

Економічне положення трудящих визначене тим, 

що відмова від централізованого (галузевого або ре-

гіонального) управління державною власністю при 

зберіганні супермонополізму державних підприємств 

призвела до неконтрольованого росту номінальної за-

робітної плати і ще більш швидкого росту цін.

Перспективи розвитку соціальної сфери в існую-

чих умовах не всіляють оптимізму. Перехід до ринкового 

господарювання в умовах наступаючої (або вірніше на-

ступившої і такої, що посилюється) гіперінфляції і розі-

рвання господарських зв’язків робить дуже проблема-

тичним субсидування соціальних галузей виробничими 

підприємствами, як це було раніш.

Вихід полягає в переорієнтуванні виробничого по-

тенціалу регіону на першочергове вирішення соціальних 

проблем, що припускає надання області статусу зони 

вільного підприємництва. Повний пакет матеріалів з да-

ного питання, підготовлений вченими і спеціалістами 

області, нами поданий до Кабінету Міністрів України.

Першочерговими задачами області є реконструкція 

системи взаємовідносин із державою по бюджету - ми вва-

жаємо, що витрати місцевих бюджетів повинні в значно 

більшому ступені, ніж зараз, залежати від прибутків регіону.

Необхідний предметний аналіз причин вкрай слаб-

кої участі іноземних інвесторів у розвитку нашої еконо-

міки. Звичайно, ми повинні в першу чергу орієнтува-

тися на власні сили, але треба чітко усвідомлювати, що 

без використання закордонних капіталів, сучасних за-

кордонних технічних досягнень і т. і. нам свої задачі ви-

рішувати буде набагато складніше. Якщо взагалі можли-

во. Найважливішою задачею регіону і всієї республіки є 

корінна структурна перебудова і технічне переозброєн-

ня промисловості і всього народного господарства.

Я зупинився тільки на деяких проблемах нашої еко-

номіки. Ці і багато інших питань потребують глибокої 

наукової проробки, об’єднання зусиль багатьох учених.

Я думаю, що створення вашої академії може внести 

істотний внесок у вирішення цієї задачі. Особливо цін-

ним вважаю те, що у створюваній Академії економічних 

наук будуть об’єднані як головні вчені-економісти, так і 

керівники значних підприємств, керівники адміністра-

цій, значні економісти-практики.

Все це дає підставу висловити надію і впевненість, 

що розпочата акція буде цілком успішною.

Оскільки центр академії буде знаходитися в місті Доне-

цьку, хочу завірити Вас, що з боку місцевих органів державної 

влади і самоврядування буде зроблено все можливе для про-

дуктивної діяльності нового об’єднання економістів.»

Виконання порядку денного Установчої конферен-

ції почалось з виступу голови організаційного коміте-

ту академіка АН України М. Г. Чумаченка з доповіддю 

«Основні передумови необхідності створення Акаде-

мії економічних наук України» (»Вісник АЕНУ» № 2 за 

2002 р.) і повідомлення про проект Статуту громадського 

об’єднання «Академія економічних наук України» докто-

ра економічних наук, професора Миколи Григоровича Бі-

лопольського (проект Статуту громадського об’єднання 

був у кожного учасника Установчої конференції).

Після доповіді і повідомлень за пропозицією голо-

вуючого установчої конференції була обрана одноголосно 

мандатна комісія у складі: О. І. Амоші, д. е. н., проф., заст. 

директора Інституту економіки промисловості (Донецька 

область), Б. Т. Кліяненка, д. е. н., зав. відділом Луганської 

філії Інституту економіки промисловості АН України (Лу-

ганська область) та Є. М. Сича, д. е. н., проф., зав. кафедри 

Чернігівського технологічного інституту (Чернігівська об-

ласть). Після цього почалось обговорення доповіді і по-

відомлення. Виступили наступні делегати: Е. П. Рейзвіх 

(Кіровоградська область), А. В. Жуков (Херсонська об-

ласть), Г. К. Губерна (Донецька область), Б. М. Андрушків 

(Тернопільська область), В. І. Рухлядін (Донецька область), 

Г. С. Одінцова (Харківська область), В. А. Подсолон-

ко (Автономна Республіка Крим), П. Т. Саблук (м. Київ), 

С. С. Аптекар (Донецька область), Л. М. Фільштейн (Кіро-

воградська область), В. Ф. Савченко (Чернігівська область), 

М. Г. Пабат (Донецька область), Г. А. Семенов (Запорізька 

область). Усі бажаючі взяти участь в обговоренні доповіді і 

проекту статуту академії виступили. Ведучий конференції 

академік АН України М. Г. Чумаченко за результатами об-

говорення зробив загальний висновок: назріла необхідність 

і доцільність об’єднати інтереси економістів, фінансистів, 

статистиків, інженерів, спеціалістів сільського господар-

ства, усіх галузей господарства і організаторів виробни-

цтва в Академію економічних наук України як громадське 

об’єднання. Спираючись на результати голосування, він 

запропонував прийняти рішення про організацію Академії 

економічних наук України. Заперечень не поступило. Від-

критим голосуванням рішення про створення Академії еко-

номічних наук України було прийнято одноголосно.

Стосовно проекту статуту академії була прийнята 

пропозиція затвердити його з урахуванням доповнень, 

зауважень і побажань делегатів установчої конференції. 

Статут академії було затверджено одноголосно.

При переході до третього питання порядку ден-

ного установчої конференції було надано слово голо-

ві мандатної комісії О. І. Амоші, який доповів, що усі 

зареєстровані учасники конференції є повноважними 

представниками своїх областей, міст і Автономної рес-

публіки Крим, рекомендовані колективами вузів, НДІ і 

підприємств. Доповідь мандатної комісії була прийнята 

до відома учасниками конференції.

Третє питання порядку денного було присвячено ви-

борам представників областей і міст України, Автоном-

ної Республіки Крим — засновників академії — дійсними 

її членами (академіками). Було прийнято рішення голо-

сування проводити відкритим способом — простою біль-

шістю голосів делегатів установчої конференції. Вихо-

дячи із списку зареєстрованих делегатів, було проведено 

голосування. Кожний представник області, міста і Авто-

номної Республіки Крим був обраний одноголосно. Го-

лова організаційного комітету зі створення громадського 

об’єднання «Академії економічних наук України» — ака-

демік АН України М. Г. Чумаченко привітав усіх обраних 

дійсними академіками і побажав їм плідної роботи.

По четвертому питанню — виборам президента, 

віце-президента, ученого секретаря і членів Президії — 

слово було надано члену організаційного комітету док-

тору економічних наук, професору Савелію Семеновичу 

Аптекарю. Він запропонував обрати президію у кількос-

ті 12 осіб (табл. 3). Кожну із поданих кандидатур він по-

НАШ АРХІВ



236 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

Таблиця 3
Запропонований склад Президії Академії економічних наук України

№№

з/п
Прізвище, ім’я, по батькові

Рекомендовано на 

посаду в академії
Виробнича посада

1. Чумаченко Микола Григорович президент директор Інституту економіки промисло-

вості АН України, академік АН України

2. Аптекар Савелій Семенович віце-президент завідуючий кафедрою Донецького держав-

ного університету, д. е. н., проф.

3. Роговий Василь Васильович віце-президент Завідуючий економічним відділом Кабінету 

Міністрів України, д. е. н.

4. Білопольський Микола Григо-

рович

віце-президент проректор Донецького економіко-гумані-

тарного університету із зовнішньоекономіч-

них зв’язків, д. е. н., проф.

5. Поклонський Федір Юхимович Головний 

учений секретар

Завідуючий лабораторією ІЕП АН України, 

д. е. н., проф.

6. Амоша Олександр Іванович член президії заступник директора з наукової роботи ІЕП 

АН України, д. е. н., проф.

7. Андрушків Богдан Миколайо-

вич

член президії перший заступник глави Тернопільської об-

лдержад-міністрації, д. е. н., проф.
8. Барков Яків Йосипович член президії Президент виробничої корпорації «Скіф», 

голова Кримського регіонального коопера-

тивного центрального банку, к. е. н.

9. Дорофєєв Володимир Олексан-

дрович

член президії Проректор Донецького державного універ-

ситету, проф.

10. Коровкін Віктор Павлович член президії заступник директора з наукової роботи Ін-

ституту проблем ринку та економіко-еколо-

гічних досліджень АН України, к. е. н.

11. Одінцова Галина Сергїївна член президії завідуюча відділом Харківського відділення 

Інституту економіки АН України, д. е. н., 

проф.

12. Павленко Анатолій Федорович член президії ректор Київського державного економічно-

го університету, д. е. н, проф.

зитивно характеризував. Далі проводилось обговорення 

кожної кандидатури і голосування. Всі подані кандида-

тури обрані одноголосно. Головуючий конференції по-

здоровив обраних членів президії Академії економічних 

наук України.

По п’ятому питанню слово було надано члену ор-

ганізаційного комітету професору Володимиру Олек-

сандровичу Дорофєєву. Він запропонував затвердити 

структуру Академії економічних наук України, яка міс-

тить в собі 6 центрів, які знаходяться в мм. Київ, Харків, 

Донецьк, Тернопіль, Одеса і Сімферополь та їх керівни-

ків — членів президії академії А. Ф. Павленка, Г. С. Одін-

цову, О. І. Амошу, Б. М. Андрушківа, В. П. Коровкіна і 

Я. Й. Баркова (табл. 4), а також структуру відділень (табл. 

5). Після всебічного обговорення структур центрів і відді-

лень та висунутих кандидатур було прийнято одноголос-

не рішення — затвердити подані пропозиції.

Останнє питання порядку денного — затверджен-

ня положення про перші вибори індивідуальних членів 

Академії економічних наук України. З ним виступив 

член організаційного комітету доктор економічних 

наук, професор Федір Юхимович Поклонський. Він 

охарактеризував особливості проведення перших ви-

борів індивідуальних членів Академії економічних 

наук України, що потребувало спеціального положен-

ня (див. нижче).

Після обговорення з урахуванням доповнень, за-

уважень та побажань відкритим голосуванням одного-

лосно було прийнято положення про перші вибори ін-

дивідуальних членів академії (додаток 5).

Наприкінці установчої конференції головуючий — 

президент Академії економічних наук України, академік 

АН України М. Г. Чумаченко підбив підсумки: «Шанов-

ні делегати! Всі питання порядку денного розглянуто. 

Академію економічних наук сформовано. Її легалізація 

(офіційне визнання) буде здійснено шляхом реєстрації 

в Міністерстві юстиції України і тоді вона набуде ста-

тусу юридичної особи. До цього часу прохання кожно-

му дійсному члену академії дати свої конкретні пропо-

зиції щодо основних напрямків нашого громадського 

об’єднання. Ще раз поздоровляю Вас з формуванням 

Академії економічних наук України.»
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Таблиця 4
Центри Академії економічних наук України

Найменування регіону (області) Центр регіону Керівники центрів
Північно-Східний

Дніпропетровська

Полтавська

Сумська

Чернігівська

Харківська

м. Харків зав. відділом Харківського відділення Інституту 

економіки АН України, д. е. н., проф.

Галина Сергіївна Одінцова

Східний
Донецька

Запорізька

Луганська

м. Донецьк заступник директора з наукової роботи Інститу-

ту економіки промисловості АН України, д. е. н., 

проф.

Олександр Іванович Амоша

Південно-Західний
м. Київ

Київська

Вінницька

Хмельницька

Черкаська

м. Київ ректор Київського державного економічного уні-

верситету, д. е. н, проф. Анатолій Федорович Пав-

ленко

Західний
Волинська

Закарпатська

Івано-Франківська

Львівська

Рівненська

Тернопільська

Чернівецька

м. Тернопіль перший заступник глави Тернопільської облдер-

жадміні-страції, д. е. н., проф.

Богдан Миколайович Андрушків

Автономна Республіка Крим м. Сімферополь президент, голова Кримського регіонального коо-

перативного центрального банку, к. е. н.

Яків Йосипович Барков

Південний
Кіровоградська

Миколаївська

Одеська

Херсонська

м. Одеса заступник директора з наукової роботи Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних дослі-

джень АН України, к. е. н.

Віктор Павлович Коровкін

Так пройшли перші кроки становлення Академії 

економічних наук України. Вона була зареєстрована в 

Міністерстві юстиції 23 липня 1993 року, свідоцтво № 

480 (Статут академії — додаток 4).

За двадцятирічний період її функціонування змі-

нився кількісний і якісний склад академії. Пішли з 

життя перший президент АЕН України, академік НАН 

України М. Г. Чумаченко, поріділа славна когорта ака-

деміків-засновників, але загальна кількість членів ака-

демії за ці роки з 95 осіб зросла майже вдесятеро. Якісно 

академія поповнилася депутатами Верховної Ради Укра-

їни, членами Кабінету Міністрів України, академіками і 

членами-кореспондентами НАН України, докторами 

і кандидатами наук, керівниками підприємств, банків, 

комерційних структур і організаторів виробництва, за-

рубіжними членами академії.

У 1998 році на відзнаку 5-х роковин академії було за-

сновано пам’ятну медаль ім. М. І. Туган - Барановського 

для нагородження видатних членів академії і організа-

цій України, а в 2012 році — почесну відзнаку «Медаль 

імені першого Президента АЕН України М. Г. Чумачен-

ка за значний внесок в економічну науку». З 2002 року 

почав видаватися журнал «Вісник Академії економічних 

наук України» (з 2004 р. — «Вісник економічної науки 

України», включений до переліку фахових видань ВАК 

України, а з 2013 року — до міжнародної наукометрич-

ної бази — Index Copernicus, Варшава, Польща (http: 

indexcopernscus. com)), підготовлено та опубліковано 

монографії, підручники, статті, посібники, брошури, 

наукові доповіді і доповідні записки.

Багато зроблено за минулі два десятиліття для підви-

щення ефективності економіки України, її стабілізації і 

післякризового розвитку. Розробки членів академії вико-

ристовуються на рівні Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, всіх регіонів України, на промислових 

підприємствах і в об’єднаннях, НДІ і у вищих навчальних 

закладах. Тісний зв’язок учених академії з виробництвом 

дозволяє теоретичні і методичні положення і рекоменда-

ції використовувати в практиці господарської діяльності 

всіх підприємств, організацій та установ України.

НАШ АРХІВ
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Падіння виробництва, криза соціально-економіч-

ної діяльності в Україні негативно відбились на розви-

тку науки взагалі і економічної зокрема. Тобто, держава 

має величезний дефіцит бюджету, не може в повному 

обсязі фінансувати економічну науку. Це проявляється 

в зниженні фінансування, скороченні кількості акаде-

мічних, галузевих інститутів, лабораторій та інше. Таке 

явище наносить величезний збиток розвитку економіч-

ної науки і запровадженню її в практику. Тобто, немож-

ливо фундаментально розробляти економічні проблеми 

розвитку держави, так як потенціал вчених-економістів 

і економістів-практиків постійно зменшується. Багато 

з них виїхало за кордон, пішло в комерційні структу-

ри, перекваліфікувались та інше. Створення Академії 

економічних наук України дасть можливість затримати 

процес розпаду економічної науки, використати на-

явний потенціал вчених і практиків для розробки про-

грами оптимального шляху виходу України з кризового 

становища.

Вищесказані ідеї в основному і закладено в стату-

ті громадського об’єднання Академії економічних наук 

України, де підкреслюється, що вона має своєю метою 

консолідувати інтелектуальний потенціал вчених-еко-

номістів, керівників підприємств, практичних робітни-

ків (економістів, фінансистів, бухгалтерів, статистиків 

та інших) з метою залучення фундаментальних та при-

кладних наук для ефективного господарчого розвитку 

держави.

На базі сформульованої мети поставлено задачі 

академії, тобто конкретно:

сприяння створенню умов для активної професій-

ної діяльності своїх членів, розвитку співробітництва 

економістів, що працюють в різних галузях теоретичних 

та прикладних наук;

Таблиця 5
Відділення та спеціальності Академії економічних наук України

Відділення Спеціальності

1. Відділення економічної теорії 1.1.Політична економія

1.2.Теорії мікро - та макроекономіки

1.3.Економічна теорія та історія економічної думки

1.4.Теорії та моделі економічного зростання

1.5.Прогнозування, програмування, планування та державне 

регулювання економіки
2. Відділення економіки регіонів та соціальної інф-
раструктури

2.1. Міська і регіональна економіка

2.2. Соціальна інфраструктура

2.3. Територіальні системи та комплекси
3. Відділення економіки виробничої сфери 3.1. Економіка промисловості

3.2. Економіка транспорту

3.3. Економіка будівництва
4. Відділення агропромислового комплексу 4.1. Економіка сільського господарства

4.2. Економіка переробних галузей
5. Відділення статистики, обліку та фінансів 5.1. Фінанси

5.2. Грошовий обіг

5.3. Кредит

5.4. Ціноутворення

5.5. Облік та аудит

5.6. Аналіз результатів господарської діяльності

5.7. Статистика
6. Відділення економіки народонаселення, 
демографії та економіки праці

6.1. Економіка народонаселення

6.2. Демографія

6.3. Зайнятість та ринок праці

6.4. Праця, заробітна плата і соціальне забезпечення
7. Відділення економіки та природокористування 7.1. Природні ресурси та природокористування

7.2. Землекористування

7.3. Розміщення продуктивних сил

7.4. Економіка навколишнього середовища
8. Відділення управління та економіко-
математичних методів

8.1. Менеджмент

8.2. Маркетинг

8.3. Економіко-математичні методи
9. Відділення світової економіки та зовнішньоеко-
номічної діяльності

9.1. Економічний розвиток зарубіжних країн

9.2. Міжнародні економічні відносини

Повідомлення
про Статут громадського об’єднання «Академія економічних наук України» члена організаційного 

комітету, д. е. н., проф. М. Г. Білопольського на установчій конференції 25 червня 1993 р.
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проведення наукових досліджень з метою удоско-

налення організаційних, економічних механізмів гос-

подарювання в умовах ринкової економіки, виконання 

інших розробок;

надання практичної допомоги Фонду державного 

майна та підприємствам в процесі приватизації, спри-

яти впровадженню нових форм господарювання (акці-

онерні, орендні і т. і.);

надання конкретної допомоги підприємцям, еко-

номічним службам підприємств, установ та організацій 

та іншим органам, які виконують економічну діяль-

ність;

сприяння зміцненню зв’язків між економічною на-

укою, освітою та практикою;

безпосередня участь в розробці програм економіч-

ного і соціального розвитку України;

надання допомоги Верховній Раді України та уря-

ду в розробці законів та заходів економічного розвитку 

України;

участь в 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;

надання підтримки, зокрема матеріальної, здібній 

молоді, науковим та практичним працівникам, у тому 

числі тимчасово непрацюючим в умовах ринку;

організація і проведення наукових конференцій, 

семінарів, симпозіумів;

організація творчих конкурсів та підготовка підруч-

ників, навчальних посібників та інших розробок;

здійснення видавницької діяльності в порядку, пе-

редбаченому чинним законодавством.

Слід відмітити, що багато цілей та задач формованої 

академії ідентичні цілям та завданням відділення еконо-

міки Національної академії наук. Але вони не будуть пе-

решкоджати одна одній, а навпаки будуть доповнювати 

одна другу, сприятимуть розвитку як теоретичної, так і 

прикладної економічної науки в Україні. Основною від-

знакою громадської академії є те, що наше об’єднання не 

фінансується із державного бюджету, а вирішує державні 

проблеми. Тобто, грошові кошти формуються із засно-

вницьких внесків і щорічних членських внесків колек-

тивних членів академії, добровільних внесків та пожерт-

вувань, надходжень від проведення лекцій, виставок, 

прибутків від видавницької та виробничо-господарської 

діяльності, інших не заборонених законом надходжень.

Формування грошових коштів таким чином дає 

можливість максимально використовувати фінансовий 

потенціал юридичних та фізичних осіб всіх форм влас-

ності для розвитку як фундаментальної, так і приклад-

ної економічної науки в Україні.

Шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект 

статуту, який розроблено на основі Закону про об’єднання 

громадян і який обов’язково вимагає такого змісту: назва 

об’єднання громадян (відмінна від діючих), його статус та 

юридична адреса; мета та задачі об’єднання громадян; умо-

ви і порядок прийому в члени об’єднання громадян; вихід 

із нього; права та обов’язки членів об’єднання; порядок 

формування і діяльності установчих органів об’єднання; 

джерела надходжень та порядок використання коштів та 

іншого майна об’єднання; порядок звіту, контролю, про-

ведення господарської та підприємницької діяльності, які 

необхідні для виконання статутних задач; порядок внесен-

ня змін і доповнень до статуту об’єднання; порядок при-

пинення діяльності об’єднання та розсуд майнових про-

блем, пов’язаних з його закриттям.

Все це є в нашому статуті, звичайно, бралась за ува-

гу специфіка діяльності учених та практиків економіч-

ного напрямку. Конференція має право доповнювати, 

змінювати, коригувати запропонований проект статуту, 

але не має права відступати від букви закону. У зв’язку з 

цим пропонується прийняти цей проект за основу і зро-

бити доповнення, що покращить запропонований про-

ект Статуту Академії економічних наук України.

С Т А Т У Т

АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
1. Загальні положення
1.1. Академія економічних наук України (надалі - 

Академія) є добровільним громадським об’єднанням, 

яке виникло в результаті вільного волевиявлення гро-

мадян, що об’єдналися на основі спільності професій-

но-наукових інтересів.

Академія об’єднує на добровільних засадах про-

відних вчених-економістів, керівників підприємств, 

спеціалістів-практиків (економістів, фінансистів, бух-

галтерів, статистиків, інженерів, спеціалістів сільського 

господарства та інших галузей), організаторів виробни-

цтва України.

1.2. Академія діє на основі самоврядування, глас-

ності, законності відповідно до Конституції України, 

чинного законодавства і цього Статуту.

1.3. Академія здійснює свою діяльність на території 

України.

Місцезнаходження центрального статутного орга-

ну Академії - м. Донецьк.

1.4. Академія з моменту її реєстрації в Міністерстві 

юстиції України набуває статусу юридичної особи, яка 

має самостійний баланс, має право від свого імені укла-

дати договори, необхідні для виконання завдань, перед-

бачених цим статутом.

1.5. Академія має круглу печатку із зображенням 

свого найменування, кутовий штамп, бланки з своїми 

реквізитами, свою символіку (емблему, прапор та вим-

пели), зразки яких затверджуються Президією Академії 

та реєструється в порядку, встановленому чинним зако-

нодавством.

Члени Академії можуть мати нагрудні знаки Акаде-

мії, Положення про які затверджені Президією Академії.

1.6. Академія самостійно відповідає за своїми 

зобов’язаннями майном, яке їй належить і на котре 

може бути спрямовано стягнення по вимогах кредито-

рів. Академія не відповідає за особисті зобов’язання її 

членів. Члени Академії, в свою чергу, не відповідають за 

її зобов’язання.
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1.7. Академія має право відкривати в порядку, вста-

новленому чинним законодавством розрахункові та 

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

2. Мета та завдання Академії.
2.1. Академія має своєю метою сприяння розви-

тку фундаментальних та прикладних економічних наук 

для ефективного господарського становлення держави 

України, шляхом консолідації інтелектуального потен-

ціалу вчених-економістів, керівників підприємств, спе-

ціалістів-практиків (економістів, фінансистів, бухгалте-

рів, статистиків та інших) та захист спільних інтересів 

членів Академії.

2.2. Завданнями Академії є:

сприяння створенню умов для активної професій-

ної діяльності своїх членів, розвитку співробітництва 

економістів, працюючих у різних галузях теоретичних 

та прикладних наук;

сприяння проведенню наукових досліджень з ме-

тою удосконалення організаційних економічних меха-

нізмів господарювання в умовах ринкової економіки, 

виконання інших наукових розробок;

сприяння зміцненню зв’язків між економічною на-

укою, освітою та практикою;

безпосередня участь в розробці програм економіч-

ного і соціального розвитку України;

сприяння розробці і впровадженню законів та за-

ходів економічного розвитку України;

сприяння підготовці та перепідготовці економіч-

них 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 міжнародним зв’язкам, науковому та 

практичному співробітництву з вченими-економістами 

зарубіжних країн;

сприяння інтеграції національної економічної на-

уки в світову економічну науку;

надання підтримки, зокрема матеріальної, здібній 

молоді, науковим та практичним працівникам, у тому 

числі тимчасово непрацюючим в умовах ринку.

2.3. Для виконання своїх завдань Академія в поряд-

ку, 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 учбо-

вими економічними закладами;

організує і проводить наукові конференції, семіна-

ри, симпозіуми;

організує творчі конкурси на створення підручни-

ків, навчальних посібників та інших розробок;

здійснює видавничу діяльність;

надає консультативну допомогу Фонду державного 

майна України, фізичним та юридичним особам з пи-

тань приватизації;

надає консультативну допомогу підприємцям, еко-

номічним 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.
3.1. Для здійснення мети та завдань, закріплених у 

цьому Статуті, Академія:

вільно розповсюджує інформацію про свою діяль-

ність серед державних органів управління, підприємств, 

об’єднань, асоціацій та інших господарських структур;

репрезентує та захищає законні інтереси своїх чле-

нів 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 чин-

ному законодавству України.

3.2. Академія має право засновувати засоби масової 

інформації та здійснювати видавничу діяльність в по-

рядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3. Академія має право на добровільних засадах 

входити в спілки громадських об’єднань в порядку, пе-

редбаченому чинним законодавством.

3.4. Академія має право вступати в міжнародні 

громадські (неурядові) організації, підтримувати пря-

мі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповід-

ні угоди в порядку, передбаченому чинним законодав-

ством.

3.5. Академія може здійснювати господарську та 

іншу комерційну діяльність шляхом створення госпроз-

рахункових установ і організацій із статусом юридичної 

особи, заснування підприємств у порядку, встановлено-

му законодавством.

3.6. На працівників апарату Академії поширюється 

законодавство України про працю, а також законодав-

ство про соціальне забезпечення та соціальне страху-

вання працюючих.

4. Членство в Академії
4.1. До складу Академії входять індивідуальні та ко-

лективні члени.

4.2. Індивідуальні члени — дійсні члени (академі-

ки) та члени-кореспонденти Академії — обираються із 

числа громадян України.

4.3. Вибори індивідуальних членів проводяться на 

загальних зборах членів Академії відповідно до цього 

Статуту.

4.4. Кандидатами в дійсні члени (академіки) мо-

жуть бути видатні вчені, економісти, керівники підпри-

ємств, котрі внесли вагомий особистий вклад у розви-

ток економічної науки, підготовку наукових кадрів.

4.5. Кандидатами в члени-кореспонденти можуть 

бути відомі вчені і практичні працівники, котрі внесли 

значний особистий вклад у розвиток економічної на-

уки, підготовку наукових кадрів.

4.6. Кількість вакансій по виборах дійсних і інозем-

них членів (академіків) і членів-кореспондентів визна-

чається Президією Академії і публікується в засобах ма-

сової інформації не пізніше, ніж за 3 місяці до виборів.

4.7. Право висунення кандидатів у члени Академії 

належить дійсним членам, відділенням, Президії Ака-

демії.
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Висунення кандидатів здійснюється протягом 

тридцяти днів з дня опублікування в засобах масової ін-

формації повідомлення про наявні вакансії.

4.8. Попередній розгляд поданих документів по 

кандидатурах у члени Академії здійснюється відповід-

ним відділенням (відділеннями) Академії. Рішення від-

ділення (відділень) Академії приймається відкритим го-

лосуванням простою більшістю голосів дійсних членів 

та членів-кореспондентів відділень, не пізніше, ніж за 

20 днів до початку проведення виборів і доповідається 

загальним зборам членів Академії.

4.9. Вибори дійсних членів (академіків) Академії 

здійснюється на загальних зборах Академії таємним го-

лосуванням дійсних членів Академії.

Вибори членів-кореспондентів Академії здійсню-

ється на загальних зборах Академії таємним голосуван-

ням дійсних членів та членів-кореспондентів Академії.

Рішення вважається прийнятим, якщо за кандида-

та буде подано не менш, як 2/3 голосів учасників, котрі 

прийняли участь у голосуванні.

Рішення підписується головою та членами лічиль-

ної комісії, обраними на загальних зборах Академії, і за-

тверджується загальними зборами Академії.

4.10. Особам, обраним дійсними та іноземними 

членами (академіками) та членами-кореспондентами 

Академії, протягом трьох місяців з дня обрання пови-

нен бути вручений Диплом установленого зразку. Зра-

зок Диплому затверджується Президією Академії.

4.11. Вибори іноземних членів Академії здійсню-

ються загальними зборами Академії відкритим голосу-

ванням за поданням Президії Академії.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менш, як 2/3 осіб, котрі прийняли 

участь у голосуванні.

4.12. Колективними членами Академії можуть бути 

трудові колективи підприємств, установ, організацій та 

учбових закладів, а також об’єднань громадян, згодних 

з метою та завданнями Академії і котрі внесли вступний 

внесок у сумі 500 гривень.

Колективи підприємств, об’єднань висувають свого 

представника (керівника або іншу особу) в Академію для 

обрання його академіком або членом-кореспондентом.

Прийняття в колективні члени здійснюється Пре-

зидією Академії на основі належно оформленого рішен-

ня трудового колективу та документа, підтверджуючого 

внесення вступного внеску.

Рішення приймається відкритим голосуванням і 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не 

менш як 2/3 членів Президії, котрі взяли участь у голо-

суванні.

Індивідуальні члени сплачують щорічні членські 

внески в розмірі 100 гривень, а колективні члени — у 

розмірі 500 гривень.

5. Права та обов’язки членів Академії
5.1. Члени Академії мають право:

брати участь в формуванні органів Академії;

вибирати та бути обраними в органи Академії;

вийти в будь-який час із складу Академії згідно з 

поданою заявою до Президії Академії;

одержувати будь-яку інформацію про діяльність 

Академії;

одержувати академічну стипендію;

користуватися підтримкою Академії, творчою, фі-

нансовою та іншою допомогою;

брати участь в загальних зборах Академії;

дійсні члени Академії мають право вирішального 

голосу при розгляді всіх питань на загальних зборах та 

на засіданнях відділень;

члени-кореспонденти Академії мають право ви-

рішального голосу при розгляді питань на засіданнях 

відділень та на загальних зборах Академії при виборах 

іноземних членів Академії, при розгляді інших питань 

на загальних зборах Академії — члени-кореспонденти 

мають право дорадчого голосу;

брати участь в роботі конференцій, семінарів та 

симпозіумів, які організовує Академія.

5.2. Колективні члени Академії мають право:

одержувати будь-яку інформацію про діяльність 

Академії;

користуватися підтримкою Академії, творчою, фі-

нансовою та іншою допомогою;

брати участь в загальних зборах Академії з правом 

дорадчого голосу; через призначеного в установленому 

порядку представника;

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. Члени Академії зобов’язані:

виконувати вимоги цього Статуту та інших локаль-

них актів Академії;

давати щорічний звіт про свою діяльність на засі-

данні відділення або на загальних зборах Академії;

члени Академії повинні сплачувати щорічні член-

ські внески в розмірі, передбаченому цим Статутом.

У разі систематичного невиконання обов’язків чле-

на Академії, відповідний член Академії може бути по-

збавлений членства в Академії її Президією.

6. Структура та керівні органи Академії
6.1. Академія об’єднує свої відділення, які утворю-

ються за територіальною або галузевою ознакою в об-

ластях, містах та районах України.

6.2. Відділення Академії з моменту їх державної 

реєстрації набувають статус юридичної особи, можуть 

мати печатку, штампи із своїм найменуванням, зразки 

яких затверджуються їх відповідними керівними орга-

нами та реєструються у порядку, встановленому законо-

давством. У своїй діяльності відділення Академії керу-

ються власними положеннями, які приймають їх вищі 

керівні органи та затверджуються Президією Академії.

6.3. Вищим органом Академії є загальні збори інди-

відуальних членів та повноважних представників колек-

тивних членів Академії.

6.4. Загальні збори членів Академії можуть розгля-

нути будь-яке питання про діяльність Академії. До ви-

ключної 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 ре-

візійної комісії Академії;

визначення річних та перспективних планів роботи 

Академії;
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затвердження кошторису витрат Академії;

визначення порядку розпорядження майном Ака-

демії;

прийняття рішення про припинення діяльності 

Академії.

Загальні збори можуть прийняти рішення про пере-

дачу частини належних їм повноважень Президії Академії.

6.5. Загальні збори можуть вирішувати питання, 

якщо на них присутні не менш як 2/3 дійсних членів 

(академіків) та членів-кореспондентів.

Всі питання вирішуються на загальних зборах про-

стою більшістю голосів присутніх, крім випадків, перед-

бачених 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 

зборів Академії визначається Президією. Про дату та 

місце проведення загальних зборів, порядок денний 

члени Академії повідомляються персонально в письмо-

вій формі не пізніше, ніж за 20 днів до початку їх роботи.

6.6. Виконавчим органом, який керує поточною ді-

яльністю Академії, є Президія Академії, яка обирається 

загальними зборами строком за 5 років у складі Прези-

дента, віце-президентів, головного Вченого секретаря 

та членів Президії. Члени Президії не можуть обиратися 

більше ніж на два терміни підряд. Перші вибори Пре-

зидії здійснюються на установчій конференції із складу 

обраних академіків-засновників.

6.7. Президія Академії керує діяльністю Академії 

у період між загальними зборами і приймає рішення з 

будь-яких питань, крім тих, які віднесені до виключної 

компетенції загальних зборів.

Президія Академії:

організує проведення загальних зборів Академії і 

виконання їх рішень;

затверджує символіку Академії та нагрудний знак 

Академії;

визначає структуру Академії;

затверджує локальні акти Академії;

визначає кількість вакансій дійсних членів (акаде-

міків) і членів-кореспондентів Академії та здійснює від-

повідну публікацію щодо заміщення вакантних посад;

здійснює прийом колективних членів Академії;

приймає рішення про заснування засобів масової 

інформації Академії;

приймає рішення про вступ Академії в міжнародні 

товариства;

приймає рішення про створення госпрозрахунко-

вих установ і організацій, заснування підприємств та 

здійснює контроль за їх діяльністю;

планує фінансову діяльність і затверджує штатний роз-

пис працівників апарату Президії у межах затвердженого 

загальними зборами кошторису витрат на його утримання;

щорічно звітує про свою діяльність на загальних 

зборах членів Академії;

затверджує керівників відділень Академії та заслу-

ховує їх звіти про діяльність відділень.

6.8. Президія приймає свої постанови на засідан-

нях, які проводяться в міру потреби, але не рідше одно-

го разу на квартал.

Засідання Президії вважаються правомочними, 

коли на них присутні більше половини 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 Акаде-

мії 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 під-

приємствах, в установах і організаціях України та за її 

межами;

відкриває та закриває в банківських установах роз-

рахунковий та інші рахунки;

укладає договори, у тому числі трудові (контракти);

видає доручення;

дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників апа-

рату Президії;

у межах своєї компетенції видає розпорядження;

здійснює оперативне управління коштами та май-

ном Академії;

підписує усі документи Академії;

підписує спільно з головним бухгалтером доку-

менти майнового та кредитного характеру, звіти та ба-

ланси. В період відсутності Президента Академії його 

обов’язки виконує віце-президент Академії.

6.10. Ревізійна комісія Академії обирається на за-

гальних зборах Академії строком на 5 років. Вона оби-

рає із свого складу голову та секретаря ревізійної комісії.

6.11. Ревізійна комісія Академії проводить свої за-

сідання не менше двох разів на рік.

6.12. Ревізійна комісія Академії:

здійснює ревізію фінансової діяльності Академії, її 

відділень та створених нею госпрозрахункових установ і 

організацій, заснованих підприємств;

звітує про свою діяльність на загальних зборах Ака-

демії.

7. Кошти та майно Академії
7.1. Кошти та майно Академії належать їй на праві 

колективної власності і відображаються на самостійно-

му балансі.

7.2. Академія може мати у власності будинки, спо-

руди, 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 вне-

сків та щорічних членських внесків колективних членів 

Академії, добровільних внесків та пожертвувань, надхо-

джень від проведення лекцій, виставок, надходжень від 

видавничої, господарської та іншої комерційної діяль-

ності, створених Академією госпрозрахункових установ 

і організацій, заснованих підприємств, інших не заборо-

нених законом надходжень.

7.4. У власності Академії може знаходитись видав-

ництво, інші підприємства, благодійні заклади, ство-
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рені за рахунок коштів Академії відповідно до завдань, 

зазначених у цьому Статуті.

7.5. Порядок розпорядження майном Академії ви-

значають загальні збори та Президія Академії.

7.6. Кошти Академії використовуються на вико-

нання статутних завдань Академії, а також на утриман-

ня штатного апарату Академії і виплату академічних 

стипендій членам Академії.

7.7. Академія, створені нею установи та організації 

зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, 

статистичну звітність, зареєстровуватись в органах дер-

жавної податкової інспекції та вносити до бюджету пла-

тежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Академії
8.1. Зміни і доповнення цього Статуту здійснюють-

ся у порядку, передбаченому у ньому і підлягають реє-

страції у Міністерстві юстиції України.

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 зако-

нодавства про податки.

9.2. Нагляд за виконанням законів Академією здій-

снюють органи прокуратури.

9.3. Контроль за дотриманням Академією поло-

жень цього Статуту відповідно цілей діяльності здій-

снює Міністерство юстиції України.

Міністерство юстиції України вправі вимагати від 

Президії Академії подання йому прийнятих рішень та 

постанов, направлення своїх представників для учас-

ті у запроваджених Академією заходах, отримувати 

роз’яснення від членів Академії та інших громадян пи-

тань, пов’язаних з дотриманням Статуту Академії.

9.4. Контроль за діяльністю відділень Академії, під-

приємств, господарських товариств та госпрозрахун-

кових організацій, створених Академією, здійснюється 

Президією Академії.

10. Припинення діяльності Академії
10.1. Припинення діяльності Академії може прово-

дитись шляхом реорганізації (злиття, розділу, виділен-

ня, приєднання, перебудови) або ліквідації.

10.2. Реорганізація Академії здійснюється за рішен-

ням загальних зборів.

Реєстрація організацій, знов утворених після реор-

ганізації Академії здійснюється згідно з вимогами чин-

ного законодавства.

10.3. Ліквідація Академії здійснюється за рішенням 

загальних зборів або за рішенням суду у випадках і по-

рядку, передбачених чинним законодавством.

10.4. Для вирішення питань, пов’язаних з ліквідаці-

єю Академії, утворюється ліквідаційна комісія органом, 

за рішенням якого припинено 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 чле-

нами і використовується для виконання статутних за-

вдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених 

законодавчими актами за рішенням суду спрямовується 

в доход держави.

Положення
про перші вибори індивідуальних членів

Академії економічних наук України

1. Протягом 30 днів з дня реєстрації статуту акаде-

мії у Міністерстві юстиції України Президія Академії 

економічних наук України повинна визначити і опублі-

кувати в республіканських засобах масової інформації 

повідомлення про число вакансій по виборах дійсних 

членів і членів-кореспондентів.

2. Висування кандидатів здійснюється протягом 

30 днів з дня опублікування в республіканських засобах 

масової інформації інформації про наявність вакансій.

3. Право висування кандидатів належить прези-

дії академії, дійсним членам академії, Міністерству 

економіки України, науково-дослідним організа-

ціям та вищим економічним навчальним закладам, 

науково-виробничим об’єднанням і підприємствам 

з обгрунтуванням науково-виробничої діяльності 

кандидата.

4. Організації (особи), які висунули кандидата, на-

дають до президії академії: особовий листок кандидата 

установленого зразку, довідку та документи про освіту 

та науково-виробничу діяльність кандидата, належно 

оформлене рішення (рекомендацію) про висунення 

особи кандидатом; 2 фотокартки розміром 3х4 см.

5. Вибори дійсних членів і членів-кореспондентів 

здійснюються у відповідності з порядком, вказаним в 

статуті академії.

6. Особам, обраним членами і членами-кореспон-

дентами академії вручається диплом, зразок якого за-

тверджується президією академії.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції  України

“23” липня 1993 р.

Свідоцтво про реєстрацію № 480

Начальник управління об’єднань громадян

___________ Н.П.Лукашова

Перереєстровано  «_____» ___________ 20__р.
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1. Загальні положення

1.1. Академія економічних наук України (надалі по тек-

сту — Академія) є всеукраїнським добровільним громадським 

об’єднанням, яке виникло в результаті вільного волевиявлен-

ня громадян, що об’єдналися на основі спільності професій-

но-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 галу-

зей), організаторів виробництва та держсдужбовців України.

1.2. Академія діє на основі самоврядності, гласності, віль-

ного вибору території діяльності, відсутності майнового інтер-

есу її членів, прозорості, відкритості, публічності відповідно до 

Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Академія здійснює свою діяльність на території Укра-

їни.

Місцезнаходження Президії Академії - м. Донецьк.

1.4. Академія з моменту її реєстрації згідно чинного за-

конодавства набуває статусу юридичної особи, яка має само-

стійний 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 за-

тверджуються Президією Академії та реєструються в порядку, 

встановленому чинним законодавством.

Члени Академії можуть мати нагрудні знаки членів та По-

чесні 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.

1.7. Академія має право відкривати в порядку, встановле-

ному 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 фун-

даментальних та прикладних економічних наук для ефектив-

ного господарського становлення держави України, шляхом 

консолідації інтелектуального потенціалу вчених-економістів, 

освітян, керівників підприємств, спеціалістів-практиків, пра-

цівників органів державного управління та захист спільних ін-

тересів членів Академії.

2.2. Завданнями Академії є:

сприяння створенню умов для активної професійної ді-

яльності своїх членів, розвитку співробітництва економістів, 

працюючих у різних галузях теоретичних та прикладних наук;

сприяння проведенню наукових досліджень з метою удо-

сконалення організаційних економічних механізмів господа-

рювання в умовах ринкової економіки, виконання інших на-

укових 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 ка-

дрів;

розробка науково-обгрунтованих рекомендацій, на-

вчально-тематичних планів та програм з організації та удоско-

налення економічної освіти;

сприяння встановленню ділового співробітництва з еко-

номістами зарубіжних держав, здійснення обміну делегаціями 

економістів;

сприяння інтеграції національної економічної науки в 

світову економічну науку.

2.3. Для виконання своїх завдань Академія в порядку, пе-

редбаченому чинним законодавством:

сприяє новим формам організації праці вчених-еконо-

містів та творчих колективів, функціонуючих при Академії;

вступає в співробітництво з науково-дослідними інститу-

тами, вищими та середніми спеціальними учбовими економіч-

ними закладами;

організує і проводить наукові конференції, семінари, 

симпозіуми;

організує творчі конкурси на створення підручників, на-

вчальних посібників та інших розробок;

здійснює видавничу діяльність;

надає консультативну допомогу підприємцям, економіч-

ним службам підприємств, установ та організацій і іншим ор-

ганам, здійснюючим економічну діяльність;

регулярно інформує громадськість про свою діяльність;

використовує інші форми та методи діяльності відповід-

но до чинного законодавства про громадські об’єднання.

3. Права Академії.
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 пи-

тань діяльності Академії;

реєструє власні наукові розробки;

здійснює іншу діяльність, яка не суперечить чинному за-

конодавству України.

3.2. Академія має право засновувати засоби масової ін-

формації та здійснювати видавничу діяльність в порядку, пе-

редбаченому чинним законодавством.

3.3. Академія має право на добровільних засадах входи-

ти в спілки громадських об’єднань в порядку, передбаченому 

чинним законодавством.

3.4. Академія має право вступати в міжнародні громадські 

(неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні кон-

такти та зв’язки, укладати відповідні угоди в порядку, перед-

баченому чинним законодавством.

3.5. Академія може здійснювати господарську та іншу ко-

мерційну діяльність у порядку, встановленому xbyybv законо-

давством.

3.6. На працівників апарату Академії поширюється за-

конодавство 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 — фі-

зичні особи.

4.2. Індивідуальні члени — дійсні члени (академіки), чле-

ни-кореспонденти, почесні члени, асоційовані члени Академії 
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(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 Ака-

демії відповідно до цього Статуту. Статус почесних та асоційо-

ваних членів надається рішенням Презідії з подальшим затвер-

дженням на загальних зборах.

4.4. Кандидатами в дійсні та почесні члени можуть бути 

видатні вчені, економісти, керівники підприємств та держ-

службовці, 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 на-

уки, підготовку наукових кадрів.

4.6. Кількість вакансій по виборах визначається Прези-

дією Академії з урахуванням пропозицій регіональних центрів 

та міських відділень та заиверджується не пізніше 30 днів до 

проведення Загальних зборів.

4.7. Право висунення кандидатів у члени Академії нале-

жить дійсним членам, регіональним центрам та місцевим від-

діленням, Президії Академії.

4.8. Попередній розгляд поданих документів по канди-

датурах у члени Академії здійснюється відповідним регіональ-

ними центрами та місцевими відділеннями Академії. Рішен-

ня приймається відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів та доводиться разом з пакетом необхідних документів 

до Президії, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення за-

гальних зборів.

4.9. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-корес-

пондентів Академії здійснюється на загальних зборах Академії 

таємним голосуванням. Право вирішального голосу на Загаль-

них зборах мають дійсні члени (академиіки) та члени-кореса-

понденти. Почесні та асоційовані члени мають право дорад-

чого 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 ко-

місії, обраними на загальних зборах Академії відкритим голо-

суванням, і затверджується загальними зборами Академії.

4.10. Вибори почесних, асоційованих та іноземних членів 

Академії також можуть здійснюватися загальними зборами Ака-

демії відкритим голосуванням за поданням Президії Академії. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 

не менш, як 2/3 присудніх осіб з правом вирішального голосу.

4.11. Особам, обраним індивідуальними членами Акаде-

мії, протягом трьох місяців з дня обрання повинен бути вруче-

ний Диплом установленого зразку. Зразок Диплому затверджу-

ється 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 Акаде-

мії;

користуватися творчою, експертною та іншою допомо-

гою та підтримкою Академії згідно чинного законодавства;

брати участь у засіданнях регіональних центрів та міських 

відділень;

брати участь в роботі конференцій, семінарів та симпозі-

умів, які організовує Академія.

5.2. Почесні та асоційовані члени Академії мають дорад-

чий голос та право:

одержувати будь-яку інформацію про діяльність Акаде-

мії;

користуватися підтримкою Академії, творчою, експерт-

ною та іншою допомогою;

брати участь в загальних зборах Академії, засіданнях регі-

ональних центрів та міських відділень;

брати участь в роботі конференцій, семінарів та симпозі-

умів, 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 ак-

тів Академії;

надавати щорічний звіт про свою діяльність на засіданні 

відділення або на загальних зборах Академії;

сплачувати щорічні членські внески в розмірі, визначе-

ному Президією Академії.

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

відділення, які утворюються за територіальною ознакою від-

повідно 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 Акаде-

мії, 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 ком-

петенції загальних зборів відноситься:

затвердження Статуту Академії;

внесення змін та доповнень до Статуту Академії;

обрання індивідуальних членів Академії;

обрання Президії та ревізійної комісії Академії;

заслуховування звітів про діяльність Президії та ревізій-

ної 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 збора-

ми таємним голосуванням.

Загальні збори Академії скликаються Президією в міру 

необхідності, але не менше одного разу на рік. Дата визнача-

ється Президією Академії. Місце проведення загальних зборів 

Академії визначається Президією. Про дату та місце проведення 

загальних зборів, порядок денний керівники регіональних цен-

трів та відділень Академії повідомляються персонально в пись-

мовій формі не пізніше, ніж за 20 днів до початку їх роботи.

6.6. Виконавчим органом, який керує поточною діяльніс-

тю Академії, є Президія Академії, яка обирається загальними 

зборами строком за 5 років у складі: Бюро Президіїї (Прези-

дента, віце-президентів, головного Вченого секретаря) та чле-

нів Президії. Перші вибори Президії здійснюються на уста-

новчій конференції із складу обраних академіків-засновників.

6.7. Президія Академії (а при вирішенні поточних пи-

тань — її Бюро) керує діяльністю Академії у період між загаль-

ними 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 вико-

нання їх рішень;
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затверджує символіку, нагрудний знак члена Академії та 

її почесні відзнаки;

визначає структуру Академії та відповідні зміни до неї;

затверджує локальні акти Академії;

визначає кількість вакансій членів, дійсних та іноземних 

членів і членів-кореспондентів Академії та оприлюднення ін-

формації щодо заміщення вакантних посад;

приймає рішення про прийом та перевод до складу по-

чесних та асоційованих членів Академії з подальшим його за-

твердженням Загальними зборами;

приймає рішення про заснування засобів масової інфор-

мації Академії;

приймає рішення про вступ Академії в міжнародні това-

риства;

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 загальни-

ми 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 Акаде-

мії.

Президент Академії обирається Президією Академії 

строком на 5 років; має право приймати рішення з усіх питань 

діяльності Академії, крім тих, які віднесені до виключної ком-

петенції загальних зборів і Президії Академії.

Президент Академії:

визначає компетенцію членів Президії;

представляє Академію без доручення на всіх підприєм-

ствах, в установах і організаціях України та за її межами;

відкриває та закриває в банківських установах розрахун-

ковий 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 май-

нового 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 сого 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:

здійснює ревізію фінансової діяльності Академії, її відді-

лень та створених нею госпрозрахункових установ і організа-

цій, заснованих підприємств;

звітує про свою діяльність на загальних зборах Академії.

6.13. Питання пов’язані з оскарженням рішень, дій, без-

діяльності керівних органів Академії розглядаються президі-

єю, 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 колек-

тивної власності і відображаються на самостійному балансі.

7.2. Академії може мати у власності будинки, споруди, 

житловий фонд, обладнання, інвентар, майно культурно-про-

світнього та оздоровчого призначення, кошти, акції, інші цін-

ні 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, до-

бровільних внесків та пожертвувань, надходжень від прове-

дення лекцій, виставок, надходжень від видавничої, господар-

ської та іншої комерційної діяльності, створених Академією 

госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підпри-

ємств, інших не заборонених законом надходжень.

7.4. У власності Академії може знаходитись видавництво, 

інші підприємства, благодійні заклади, створені за рахунок ко-

штів Академії відповідно до завдань, зазначених у цьому Ста-

туті.

7.5. Порядок розпорядження майном Академії визнача-

ють 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 вно-

сять 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 по-

рядку, передбаченому чинним законодавством У країни.

9. Контроль за діяльністю Академії

9.1. Контроль за джерелами прибутків Академії, роз-

мірами надбаних нею коштів і сплатою податків здійснюють 

фінансові органи відповідно до вимог законодавства про по-

датки.

9.2. Нагляд за виконанням законів Академією здійсню-

ють органи прокуратури.

9.3. Контроль за дотриманням Академією положень цьо-

го Статуту відповідно цілей діяльності здійснюється згідно 

чинного законодавства.

9.4. Контроль за діяльністю відділень Академії, підпри-

ємств, господарських товариств та госпрозрахункових органі-

зацій, 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.

Реєстрація організацій, знов утворених після реорганіза-

ції Академії, здійснюється згідно з вимогами чинного законо-

давства.

10.3. Ліквідація Академії здійснюється за рішенням за-

гальних зборів або за рішенням суду у випадках і порядку, пе-

редбачених чинним законодавством.

10.4. Для вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією 

Академії, утворюється ліквідаційна комісія органом, за рішен-

ням якого припиняється діяльність Академії.

10.5. Майно, отримане Академією у користування (орен-

ду), повертається його власникам.

10.6. Кошти та інше майно Академії, в тому числі, в разі 

її ліквідації не може перерозподілятись між її членами і вико-

ристовується для виконання статутних завдань або на благо-

дійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами 

за рішенням суду спрямовується в доход держави.
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