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1. Загальні положення 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АКАДЕМІЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» (надалі по тексту – 

Академія) є всеукраїнським добровільним громадським 

об'єднанням, яке виникло в результаті вільного волеви-

явлення громадян, що об'єдналися на основі спільності 

професійно-наукових інтересів. 

Академія об'єднує на добровільних засадах прові-

дних вчених-економістів, керівників підприємств, спе-

ціалістів-практиків (менеджерів, маркетологів, еконо-

містів, фінансистів, бухгалтерів, статистиків, інженерів, 

спеціалістів сільського господарства та інших галузей), 

організаторів виробництва та держслужбовців України. 

1.2. Академія діє на основі самоврядності, гласно-

сті, вільного вибору території діяльності, відсутності 

майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості, 

публічності відповідно до Конституції України, чинно-

го законодавства та цього Статуту. 

1.3. Академія здійснює свою діяльність на терито-

рії України. 

1.4. Академія з моменту її реєстрації згідно чинно-

го законодавства набуває статусу юридичної особи, яка 

має самостійний баланс, має право від свого імені ук-

ладати договори, необхідні для виконання завдань, пе-

редбачених 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 реєструються в порядку, встановленому чинним за-

конодавством. 

Члени Академії можуть мати нагрудні знаки чле-

нів та Почесні відзнаки Академії, Положення про які 

затверджуються Президією Академії. 

1.6. Академія самостійно відповідає по своїх зо-

бов’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, вста-

новленому чинним законодавством, розрахункові та інші 

рахунки, в тому числі валютні, в установах банків. 

1.8. Організація має таке найменування: 

- українською мовою: 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АКАДЕМІЯ ЕКО-

НОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ», СКОРОЧЕНА НАЗВА 

– ГО «АЕНУ» 

- російською мовою: 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК УКРАИНЫ», сокращенное 

название ОО «АЭНУ» 

- англійською мовою: 

PUBLIC ORGANIZATION «ACADEMY OF ECONOMIC 

SCIENCE OF UKRAINE», «AESU». 

1.9. Юридична адреса Організації:  

84048, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 77, к. 116. 

2. Мета, цілі та напрями діяльності 

2.1. Академія, як добровільне об’єднання фізичних 

осіб, має своєю основною метою задоволення суспіль-

них інтересів своїх членів шляхом консолідації інтелек-

туального потенціалу вчених-економістів, освітян, ке-

рівників підприємств, спеціалістів-практиків, працівни-

ків органів державного управління, а також сприяння 

розвитку фундаментальних та прикладних економічних 

наук для ефективного господарського становлення 

держави. 
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2.2. Основними цілями Академії є: 

2.2.1. сприяння створенню умов для активної про-

фесійної діяльності своїх членів, розвитку співробітни-

цтва економістів, працюючих у різних галузях теорети-

чних та прикладних наук; 

2.2.2. сприяння організації та проведення активної 

роботи відокремлених підрозділів в областях та містах 

України; 

2.2.3. сприяння проведенню наукових досліджень з 

метою удосконалення організаційно-економічних ме-

ханізмів господарювання в умовах ринкової економіки, 

виконання інших наукових розробок; 

2.2.4. сприяння зміцненню зв’язків між економіч-

ною наукою, освітою та практикою; 

2.2.5. безпосередня участь в розробці програм еко-

номічного і соціального розвитку України; 

2.2.6. сприяння розробці і впровадженню законів 

та заходів економічного розвитку України; 

2.2.7. сприяння підготовці та перепідготовці еко-

номічних кадрів; 

2.2.8. розробка науково-обґрунтованих рекоменда-

цій, навчально-тематичних планів та програм з органі-

зації та удосконалення економічної освіти; 

2.2.9. сприяння встановленню ділового співробіт-

ництва з економістами зарубіжних держав, здійснення 

обміну делегаціями економістів; 

2.2.10. сприяння інтеграції національної економіч-

ної науки в світову економічну науку. 

2.3. Для виконання своїх основних цілей Академія 

в порядку, передбаченому чинним законодавством: 

2.3.1. використовує різноманітні форми організації 

праці вчених-економістів та творчих колективів, функ-

ціонуючих при Академії; 

2.3.2. вступає в співробітництво з науково-

дослідними інститутами, вищими та середніми спеціа-

льними учбовими економічними закладами; 

2.3.3. організує і проводить наукові конференції, 

семінари, симпозіуми; 

2.3.4. організує творчі конкурси на створення під-

ручників, навчальних посібників та інших розробок; 

2.3.5. здійснює видавничу діяльність; 

2.3.6. надає консультативну допомогу підприєм-

цям, економічним службам підприємств, установ та 

організацій і іншим органам, здійснюючим економічну 

діяльність; 

2.3.7. використовує інші форми та методи діяльно-

сті відповідно до чинного законодавства про громадські 

об’єднання; 

2.3.8. регулярно інформує економічну громадсь-

кість про свою діяльність; 

2.3.9. зміцнює власну фінансову базу шляхом за-

лучення коштів вітчизняних та іноземних донорів та 

грантів (фандрейзинг). 

2.4. Для здійснення мети та основних цілей, закрі-

плених у цьому Статуті, Академія: 

2.4.1. вносить пропозиції до органів влади та 

управління з питань діяльності Академії; 

2.4.2. вільно розповсюджує інформацію про свою 

діяльність серед державних органів управління, підпри-

ємств, об’єднань, асоціацій та інших господарських 

структур; 

2.4.3. репрезентує та захищає законні інтереси сво-

їх членів у державних та громадських органах; 

2.4.4. реєструє власні наукові розробки; 

2.4.5. здійснює іншу діяльність, яка не суперечить 

чинному законодавству України. 

2.5. Академія має право засновувати засоби масо-

вої інформації та здійснювати видавничу діяльність в 

порядку, передбаченому чинним законодавством. 

2.6. Академія має право на добровільних засадах 

входити в коаліції та спілки громадських об’єднань в 

порядку, передбаченому чинним законодавством. 

2.7. Академія має право вступати в міжнародні 

громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі 

міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні 

угоди в порядку, передбаченому чинним законодавст-

вом. 

2.8. На працівників апарату Академії поширюється 

законодавство України про працю, а також законодав-

ство про соціальне забезпечення та соціальне страху-

вання працюючих. 

3. Відокремлені підрозділи Академії 

3.1. Академія може мати відокремлені підрозділи, 

які утворюються за рішенням Президії Академії, не є 

юридичними особами та реєструються згідно з чинним 

законодавством.  

3.2. Відокремлені підрозділи, як правило, утворю-

ються за територіальною ознакою з метою координації 

діяльності членів та осередків академії в декількох су-

міжних адміністративно-територіальних регіонах або в 

одній області чи одному місті України, за умов наявно-

сті там не менш як 5 членів академії.   

3.3. Відокремлені підрозділи Академії за рішенням 

Президії з моменту їх легалізації згідно чинного зако-

нодавства можуть мати власні положення, які затвер-

джуються Президією Академії, та бланки з власним 

найменуванням. 

3.4. Відокремлені підрозділи припиняють свою ді-

яльність, згідно чинного законодавства, шляхом само-

розпуску, за рішенням Президії Академії або за рішен-

ням суду. 

4. Членство в Академії 

4.1. До складу Академії входять індивідуальні 

члени – фізичні особи. 

4.2. Індивідуальні члени – дійсні члени (академі-

ки), члени-кореспонденти, почесні члени, асоційовані 

члени Академії (обираються із числа громадян України) 

та іноземні члени – громадяни інших країн. 

4.3. Вибори дійсних членів, іноземних членів та 

членів кореспондентів проводяться на загальних зборах 

членів Академії відповідно до цього Статуту. Статус 

почесних та асоційованих членів надається остаточним 

рішенням Президії . 

4.4. Кандидатами в дійсні та почесні члени можуть 

бути видатні вчені, економісти, керівники підприємств 

та держслужбовці, які внесли вагомий особистий вне-

сок у розвиток економічної науки, підготовку наукових 

кадрів. 

4.5. Кандидатами в члени-кореспонденти та асоці-

йовані члени можуть бути відомі вчені і практичні пра-



ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ 

 

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 
 

194 

цівники, які внесли значний особистий внесок у розви-

ток економічної науки, підготовку наукових кадрів. 

4.6. Кількість вакансій по виборах визначається 

Президією Академії за поданням регіональних центрів 

та міських відділень. 

4.7. Право висунення кандидатів у члени Академії 

належить дійсним членам, Відокремленим підрозділам, 

Президії Академії. 

4.8. Попередній розгляд поданих документів по 

кандидатурах у члени Академії здійснюється відповід-

ними відокремленими підрозділами Академії. Рішення 

приймається відкритим голосуванням простою більшіс-

тю голосів та доводиться разом з пакетом необхідних 

документів до Президії, не пізніше, ніж за 20 днів до 

дати проведення загальних зборів. 

4.9. Вибори дійсних членів (академіків) та членів-

кореспондентів Академії здійснюється на Загальних 

зборах Академії таємним голосуванням. Право виріша-

льного голосу на Загальних зборах мають дійсні члени 

(академіки) та члени-кореспонденти. Почесні та асоці-

йовані члени мають право дорадчого голосу. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за кандидата 

буде подано не менш, як 2/3 голосів дійсних членів 

(академіків) та членів-кореспондентів, котрі прийняли 

участь у голосуванні. 

Рішення підписується головою та членами лічиль-

ної комісії, обраними на загальних зборах Академії від-

критим голосуванням, і затверджується загальними 

зборами Академії. 

4.10. Вибори почесних, асоційованих та іноземних 

членів Академії також можуть здійснюватися загаль-

ними зборами Академії відкритим голосуванням за по-

данням Президії Академії. Рішення вважається прийня-

тим, якщо за нього проголосувало  не менш, як 2/3 при-

сутніх осіб з правом вирішального голосу. 

4.11. Особам, обраним індивідуальними членами 

Академії, протягом трьох місяців з дня обрання пови-

нен бути вручений Диплом установленого зразку. Зра-

зок Диплому затверджується Президією Академії. 

5. Права та обов’язки членів Академії 

5.1. Дійсні члени (академіки) та члени-

кореспонденти Академії мають вирішальний голос та 

право: 

5.1.1. брати участь в загальних зборах та у форму-

ванні органів Академії; 

5.1.2. одержувати будь-яку інформацію про діяль-

ність Академії; 

5.1.3. користуватися творчою, експертною та ін-

шою допомогою та підтримкою Академії згідно чинно-

го законодавства; 

5.1.4. брати участь у засіданнях регіональних 

центрів та міських відділень; 

5.1.5. брати участь в роботі конференцій, семінарів 

та симпозіумів, які організовує Академія; 

5.1.6. вийти в будь-який час із складу Академії згі-

дно з поданою заявою до Президії Академії. 

5.2. Почесні та асоційовані члени Академії мають 

дорадчий голос та право: 

5.2.1. одержувати будь-яку інформацію про діяль-

ність Академії; 

5.2.2. користуватися підтримкою Академії, твор-

чою, експертною та іншою допомогою; 

5.2.3. брати участь в Загальних зборах Академії, 

засіданнях відокремлених підрозділів; 

5.2.4. брати участь в роботі конференцій, семінарів 

та симпозіумів, котрі проводить Академія; 

5.2.5. вийти в будь-який час із складу Академії згі-

дно з поданою заявою до Президії Академії; 

5.3. Всі індивідуальні члени Академії зобов’язані: 

5.3.1. виконувати вимоги цього Статуту та інших 

локальних актів Академії; 

5.3.2. надавати щорічний звіт про свою діяльність 

на засіданні відділення або на Загальних зборах Акаде-

мії; 

5.3.3. сплачувати щорічні членські внески в розмі-

рі, визначеному Президією Академії. 

 

6. Структура, порядок утворення та діяльність  

статутних органів Академії та їх повноваження 

6.1. Статутними органами Академії є: 

Вищий керівний орган – Загальні збори. 

Контролюючий орган – Ревізійна комісія. 

Виконавчий орган в період між Загальними збора-

ми – Президія Академії. 

В період проведення Загальних зборів у разі необ-

хідності за рішенням зборів можуть обиратися допомі-

жні органи – секретаріат, мандатна, лічильна та редак-

ційна комісії. 

У разі необхідності рішення статутних органів, 

окрім загальних зборів, може прийматися шляхом опи-

тування їх членів у телефонному режимі, електронною 

поштою (режимі он-лайн) та іншими сучасними засо-

бами. 

Структура управління діяльністю академії 
включає наступні ланки: Загальні збори – Президія 

Академії – Відокремлені підрозділи. 

6.2. Вищим органом Академії є Загальні збори. 

6.2.1. Загальні збори членів Академії можуть розг-

лянути будь-яке питання про діяльність Академії.  

6.2.2. До виключної компетенції загальних зборів 

відноситься: 

затвердження Статуту Академії; 

внесення змін та доповнень в Статут Академії;  

обрання індивідуальних членів Академії; 

обрання Президії та Ревізійної комісії Академії; 

заслуховування звітів про діяльність Президії та 

Ревізійної комісії Академії; 

визначення річних та перспективних планів робо-

ти Академії; 

затвердження кошторису витрат Академії; 

визначення порядку розпорядження майном Ака-

демії; 

прийняття рішення про припинення діяльності 

Академії. 

6.2.3. Загальні збори можуть прийняти рішення 

про передачу частини належних їм повноважень Пре-

зидії Академії. 

6.2.4. Загальні збори можуть вирішувати питання, 

якщо на них присутні повноважні представники, які 

репрезентують не менш як 2/3 дійсних членів (академі-

ків) та членів-кореспондентів. 
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6.2.5. Всі питання вирішуються на загальних збо-

рах простою більшістю голосів присутніх, крім випад-

ків, передбачених цим Статутом. 

6.2.6. Всі персональні питання вирішуються зага-

льними зборами таємним голосуванням. 

6.2.7. Загальні збори Академії скликаються Прези-

дією в міру необхідності, але не менше одного разу на 

рік. Дата та місце проведення загальних зборів Академії 

визначається Президією. Про дату та місце проведення 

загальних зборів, порядок денний керівники регіональ-

них центрів та міських відділень Академії повідомля-

ються персонально в письмовій або електронній формі 

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

6.3. Виконавчим органом, який керує поточною 

діяльністю Академії, є Президія Академії, яка обира-

ється Загальними зборами строком на 5 років у складі: 

Бюро Президії (Президента, віце-президентів, головно-

го Вченого секретаря) та членів Президії, кількісний 

склад яких затверджується загальними зборами.  

6.3.1. Перші вибори Президії здійснюються на 

установчій конференції із складу обраних академіків-

засновників. 

6.3.2. Президія Академії (а при вирішенні поточ-

них питань – її Бюро) керує діяльністю Академії у пері-

од між загальними зборами і приймає рішення з будь-

яких питань, окрім тих, які віднесені до виключної 

компетенції загальних зборів. 

6.3.3. Президія Академії: 

організує проведення Загальних зборів Академії і 

виконання їх рішень; 

затверджує положення про символіку, нагрудний 

знак члена Академії та її почесні відзнаки; 

визначає структуру відокремлених підрозділів 

Академії та відповідні зміни до неї; 

затверджує локальні акти Академії; 

визначає кількість вакансій членів, дійсних та іно-

земних членів і членів-кореспондентів Академії та 

оприлюднює інформацію щодо заміщення вакантних 

посад; 

за поданням відокремлених підрозділів приймає 

остаточне рішення про прийом та перевод до складу 

почесних та асоційованих 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 

розпис працівників апарату Президії у межах затвер-

дженого загальними зборами кошторису витрат на його 

утримання; 

щорічно звітує про свою діяльність на Загальних 

зборах членів Академії; 

затверджує особу для здійснення реєстраційних дій; 

пропонує кандидатури керівників відокремлених 

підрозділів Академії з подальшим затвердженням їх на 

Загальних зборах та заслуховує їх звіти про діяльність 

центрів та відділень. 

6.3.4. Президія приймає свої постанови на засідан-

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

го разу на квартал. 

6.3.5. Засідання Президії вважаються правомочни-

ми, коли на них присутні більше половини її членів. 

6.3.6. Постанови Президії вважаються прийняти-

ми, коли за них проголосувало більше половини членів, 

які взяли участь у засіданні, якщо інше не передбачено 

цим Статутом. 

6.4. Роботою Президії Академії керує Президент 

Академії. 

6.4.1. Президент Академії обирається Президією 

Академії терміном на 5 років; має право приймати рі-

шення з усіх питань діяльності Академії, окрім тих, які 

віднесені до виключної компетенції загальних зборів і 

Президії Академії. 

6.4.2. Президент Академії: 

визначає компетенцію членів Президії; 

представляє Академію без доручення на всіх підп-

риємствах, в установах і організаціях України та за її 

межами; 

відкриває та закриває в банківських установах ро-

зрахунковий та інші рахунки; 

укладає договори, у тому числі трудові (контрак-

ти); 

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 докуме-

нти майнового та кредитного характеру, звіти та балан-

си.  

6.4.3. В період відсутності Президента Академії 

його обов’язки, за рішенням Президента або Президії, 

виконує один з віце-президентів Академії. 

6.5. Ревізійна комісія Академії обирається на За-

гальних зборах Академії строком на 5 років. 

6.5.1. Вона обирає зі свого складу голову та секре-

таря Ревізійної комісії. 

6.5.2. Ревізійна комісія Академії проводить свої 

засідання не менше двох разів на рік. 

6.5.3. 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 

Академії. 

6.6. Академія веде бухгалтерський облік результа-

тів своєї діяльності та статистичну звітність та подає її 

у встановленому порядку та обсязі відповідним держа-

вним органам. Обліковий фінансовий рік співпадає з 

календарним. 

6.7. Питання пов’язані з оскарженням рішень, дій, 

бездіяльності керівних органів Академії розглядаються 

Президією, Загальними зборами та у судах згідно з 

чинним Статутом та законодавством. 
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7. Кошти та майно Академії 

7.1. Академія може мати у власності кошти та 

майно, необхідні для матеріального забезпечення її дія-

льності, передбаченої цим Статутом та чинним законо-

давством. 

7.2. Кошти та майно Академії належать їй на праві 

колективної власності і відображаються на самостійно-

му балансі. 

7.3. Кошти Академії формуються із вступних вне-

сків та щорічних членських внесків, добровільних вне-

сків та пожертвувань, надходжень від проведення лек-

цій, виставок, надходжень від видавничої, господарсь-

кої та іншої діяльності, а також інших не заборонених 

законом надходжень, в тому числі від створених за уча-

стю академії підприємств. 

7.4. У власності Академії може знаходитись вида-

вництво, інші підприємства, благодійні заклади, ство-

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. 

7.7. Академія, створені нею установи та організації 

ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статисти-

чну звітність, реєструються в органах державної подат-

кової інспекції та вносять до бюджету платежі у поряд-

ку і розмірах, передбачених законодавством. 

8. Порядок внесення змін і доповнень  

до Статуту Академії 

8.1. Зміни і доповнення цього Статуту вносяться 

Президією і затверджуються рішенням Загальних зборів. 

8.2. Реєстрація змін та доповнень здійснюється у по-

рядку, передбаченому чинним законодавством 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 чин-

ного законодавства. 

9.2. Контроль за дотриманням Академією поло-

жень цього Статуту відповідно цілей діяльності здійс-

нюється згідно чинного законодавства. 

9.3. Контроль за діяльністю відокремлених підроз-

ділів Академії, підприємств, господарських товариств 

та госпрозрахункових організацій, створених Академі-

єю, здійснюється Президією Академії. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Припинення діяльності Академії 

10.1. Припинення діяльності Академії може про-

водитись шляхом реорганізації (злиття, розділу, виді-

лення, приєднання, перебудови) або саморозпуску. 

10.2. Реорганізація Академії здійснюється за рі-

шенням Загальних зборів. 

Реєстрація організацій, знов утворених після реор-

ганізації Академії, здійснюється згідно з вимогами 

чинного законодавства. 

10.3. Саморозпуск Академії здійснюється за рі-

шенням Загальних зборів або за рішенням суду у випа-

дках і порядку, передбачених чинним законодавством. 

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

цією Академії, утворюється ліквідаційна комісія орга-

ном, за рішенням якого припиняється   діяльність Ака-

демії. 

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 можуть перерозподілятись між її 

членами і використовуються для виконання статутних 

завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбаче-

них законодавчими актами за рішенням суду спрямо-

вуються в доход держави. 

 

 
 

 

 

 

 


