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In the article proceeding from The Aims Development of Millennium and the necessity of 

alteration economics, considered the practice of administration the law of preservation of labour 

for financial sector taking account of it meaning into the period of financial crisis in 

globalization world, and the also main principles OF NEW Approach for activizing investment 

activity across the creation of The international Association of Industrial-Financial Groups, and 

also employment and have educated  interest in acquirement by aerospace technologies on 

account of the creation of International rural-industrial-financial batch «Space Safety». Also are  

adduced the instances of the administration of the system of social-status motivation into 

communal scientific unions, the effectiveness of work which is ensured by Internet - technologies 

in Eastern Europe.  
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The Problem setting. Not all pay attention that to have adapted global «Aims 

Development Millennium» (ADM) on national level into 2003 yr. (assignments and indicators) 

were   reconsidered into 2010 yr. for the achievement of purposeful guides into 2015 yr. In the 

national report of Ukraine - 2010 is  underlined: «We support idea the search of the new courses 

of the solution of heaped problems of globalizes Wide World… It stay the time of resolute 

variations. Corresponding on the expectations of people, we will adhere the course of reforms 

and  complex modernisations country» [1, p.6].  



World understands that for the direction of Ukraine already does not exist of much views 

on globalization and the global problems of human race. The majority of heads in Eastern 

Europe have understood the necessity of persistent work for achievement, agreed in September 

2000 year on Semite UN, seven out of eight The Aims of The Declaration of Millennium. 

Therefore co-ordinator of system UN in the  Ukraine Oliv’e Adam in foreward to national report 

reminded that «Chief 189 countries applauded The Declaration of Millennium and took 

commitments to work together with the aim of the increase of safety, well-being and justice 

throughout throughout the Wide World. Declaration determined eight aims, what became well-

known the as Aims Development of Millennium. Meanings these quantitatively measured and 

have fasten to the times framework of aims, what are in prospect achieved to 2015 year, hard to 

overestimate» [1, p.7].  

By apparently no need near time to anticipate real’s proposals from so far initial 

GLOBALISTIKI, albeit it and «All teaming up science about the most deep essentials and the 

most influential factors on the organisation of domain human live and about all system the 

mechanisms of department by world processes in conditions restructured civilizations» [2]., 

however so far are developed commonly philosophical positions, in them (what) « It is 

indiscreet» can «to sink once for all » almost all « Gone along and revised» the indicators of the 

execution of assignments ADM.  

These, especial, maybe into the crisis period, when «Spare liquidity caused the 

appearance 3 bubbles on the markets of equities: On market real assets (in the first place in USA, 

however also in Great Britain, Ireland, Spain, Island, Pribaltika and Greece), on stock and 

commodity markets. These bubbles must to crack sore or late (accent. my - A.V.-M.) » [3, p. 1].  

Our concrete sociological explorations more into 2007 yr. displayed (30% replying 

respondents) that youth accounts necessary for the crisis overcoming to pay attention to 

«augmentation roles and coordination work already existing organizations» (pilot sociological 

project in Carpathian Institute University «Ukraine»). [4]. And it once more acknowledged our 

desire alone on the creation of facilities for execution by private and state organizations the 

agreed by countries of  UN of  The Aims (ADM). 

 However on what methodological ground we must develop its concrete proposals? What 

directions for man of sciences will be priority?  

It is interesting, what up-to-date inquirers par excellence will state беззаперечні facts and 

do not do generalizations with exit on methodological level taking account of only monetary 

practice. It is so, man of science M. Dabrovski sets down as the primary cause of global crisis 

«no enough harsh monetari-credit policy OF FRS and other central banks of developed countries 

(such as, Japan) from middle 90 years» [5]. And if realized «Hardness», then consecutions would 

be far worse. That specialists of central banking establishments in USA to and Europe well 

understood. Is accounts of, that «without regard short-term commitments, acquisitions on 

realisation of again crisis programs in banking sector composed to GDP: Europe on the whole - 

27.3%, European Alliance - 27.9%» [6; 7]. However on what principles are  accomplished these 

accounts? Maybe these only intuitive expert conclusions?  

The analysis of final explorations and effects. Crisis which perceived the broad layers 

of the population of almost all countries the world of final years, indeed par excellence financial 

and its of source necessary to search not in USA, and as usual in the East. And specialists it 

labeled. In special literature appeared term «targeting» (in interpretation - «Attack and 

Annihilation»). Believe that such not was in the pastimes of human race yet, when from 

competitors enough quickly in important domains activity obviate. So «China at the same time 

step by step apprehends markets throughout throughout the world, and also accomplishes the 

modernisation of own economics. In aspiration to forfeit competitors and creation equiped by the 

progressive technology of global chiefs to chinese enterprises immanent velocity, rigidity and 

determination» [8]. Businessmen well know the consecutions of assault on behalf China world 

and European chiefs the market of networks telecommunication: Nokia Siemens Network 

(Finland -Germany), Ericsson (Sweden) and Alсatel-Luсent (France-USA), from earlier 



unknown enterprises Huawei and ZTE [8]. Also alone will happen and into the builders of 

automobiles of Merсedes-Benz Cars (Germany) and Peugeot S.A. (France) [8]. We agree that 

«this constantly apparent after purchase into Ford Motor (USA) the legends of world industrial 

cars - company Volvo (Sweden) on behalf Zhejiang Geely Holding Co (China) for $1.8 mild. in 

March 2010 yr.» [8]. Underline that «Strategy struggle competitors does not differ delicacy, 

main aspect consists in acquiring technologies» [8].  

Conceived, what these cannot do not countercheck the state establishments industrially of 

developed countries which par excellence use financial remedies. It is so, Federal Spare System 

«decreased pond refinancing with 5.25% to 0.25%, ECB - lessened with 4.25% to 1%, 

aggrandized durability refinancing and divested restriction for an amount of refinancing. Bank 

Japan, as pond refinancing there and so was low, actively used others instruments, as: Extension 

the list of the kinds of bail for refinancing, the conduct of operations “repo” and refinancing 

under auspices of the crediting corporations» [9]. 

In flow last years man of sciences allot significant attention to the exploration of 

integration processes into financial sector, namely such foreign scientists: R. Voutilainen, E. 

Kist, S. Klessens, R. Levin, L. Leiven, A. Morrison, H. Khalf, R.J. Kherring, Gamilton, J. 

Kommons, U.MITCHEL, R.KOUZ, D. Uollis, D.NORT and other.  

However by only financial instruments “targeting” long to countercheck not maybe and 

this specialist understand. No need accomplish difficult accounts, in order to provide large 

problems for industrially developed countries (and not only for them) into communications with 

such development of affairs on world markets. World now is in qualitatively another position 

knife that, what were human race all last millenniums. And these are  connected, in the first 

place, with quickly accrescent number, when on Earth dwells now more 7 000 000 000 people, 

when in China on 23 January 2012 yr. lives 1 349 040 000 (19.42% from the general number of 

all human race), in India on 23 January 2012 yr. - 1 221 797 000 (17.4%), and in USA on 23 

January 2012 yr. - only 313 328 000 (4.51%), let alone Ukraine, where on 1 October 2011 yr. 

lives 0.66% population world (45 665 281 man), and Russian Federation, where on 1 January 

2011 yr. lives 2.06% population (142 914 136 man). And by community today exists 226 

countries and only into 17 of them lives 2/3 population (4.7 mild. man), and in China and India - 

1/3 population (!). Where are  concentrated human resources and what countries can become 

First technological development? Answer has no alternatives.  

The setting of problems. Therefore for the exploration aim set the substantiation of on 

the basis the up-to-date methodology of the array of concrete measures on increase the 

competitiveness of the countries of European Alliance and Eastern Europe, it is taking into 

account with manifestations politicians of “targeting” on behalf of the several countries, and also 

ascertainment the role of social scientific establishments in active search the answers on 

challenges time.  

The discourse of main material. Into the economic editions of the Ukraine already of 12 years 

can be to found real information on financial markets. However has no in text-books and the 

monograph’s editions of circumstantial explanations why tempos the capitalization of the world 

markets of actions grew, such as, into 5th times (to $ 32 trillions), and GDP augmented only into 

2.5 times, except single critique in journal «Personal» for 2004 yr. [10]. In it have applied 

attention on what labour objective economic schooling (academician V.A.Vasiljev, author the 

law of preservation of labour, 1963-2004 yryr.) have  given коректне the explanation of these 

processes, rather than only substantiation of necessary labour acquisitions in industry at the 

manufacturing of commodities and the rendering of services.  

We shall mention nature The Law of Preservation of Labour - the total level of 

acquisitions live and past  labour at constant qualitative equal commodities and services and at 

the constant use of basic technological decisions is preserved. Therefore breach between tempo 

the capitalization of actions and by the tempo of growth GDP entirely is  substantiated and is 

determined from intellect’s labour in branches to the third’s sector of economics, where today is 

accomplished essential for world community creative pursuit on actual to adjust augmented 



manufacturing process in the scopes of all world economic system with the preservation of 

allocated responsibility. Alone with this and determines actual growth the capitalization of the 

world market of actions at the preservation of stable amount joint-stock companies. In fact 

hereby world community attempts to capture objective composite correlations between financial 

institutes and created material values (!). From these positions becomes comprehensible why of 

60% commonly world commerce by actions is  concentrated in New-York, London and Tokyo 

stock exchanges, albeit on the whole them is amounted more 200. It is not maybe to forfeit 

feeling, what all these laws well understand financiers in Europe to and America.  

It is important to underline that due to the actual adherence of this law (preservation of 

labour) world economic system creates real conditions for preservation and realisation concrete 

technological innovations. And informal control on basis of the densely developed banking 

procedures will realize already banking system. The positions of this law work and in alone 

banking system. As of services which will accord The Bank of International Calculations (MBR) 

created into 1930 yr. on basis of The Gaag’s agreement, accomplishes services less significant 

than International Bank Redisign and Development (MBRR) created into 1945 yr. which enters 

into the Group of World Bank. The law of preservation of labour settles not that much 

operational acquisitions which will accord clients these international financial establishments, 

how many all complex of advantages which ensures this or that international financial-credit 

establishment on world market. If The Bank of International Calculations has into its 

composition 33 countries (all countries of West Europe, six countries of Eastern Europe, USA, 

Japan, Australia, SAR and others), then into International Currency Fund (Bretton-Вud, 1944), 

as and MBRR, country which seeks entry into international alliances and agreements, must enter. 

Therefore Ukraine in 1992 yr. entered into International Currency Fund and accomplished 

subscription (purchase) on 10908 actions (of 0.7% total number), - an amount of 1315.9 millions 

dollars. All conceived that level of the banking services of World Bank is on qualitatively new 

level relatively with 1930 yr. and therefore and the total level of acquisitions, relatively what 

necessary to analyze, indeed other - far more qualitative, however and not as woulded like 

several banking and state structures in countries which relate to undeveloped, and in countries 

with intermediate economics. In fact Banking Home and International financial organisations 

have today methodologically substantiated the criterion of account the effectiveness of market 

reforms due to the labour objective economic schooling. Maybe to these problems to come up 

and from position institucializm, or new institucializm (R.KOUZ, D. Uollis, D.NORT), what 

enough original. However as their methods to apply to stock market, did not conceive. Then, as 

all pragmatic proposals relatively of methods of comparison effectiveness this or that assets, 

what will be developed on the basis the law of preservation of labour, organicly are inscribed 

into the practice of financial analysis.  

Alone from these methodological principles and, in the first place, new comprehension 

category labour, capital, the law of preservation of labour and conceptions ethnical-social 

stratification, can be to considered and the effectiveness of the creation of up-to-date 

infrastructure, the achievement of it world social-cultural level in Ukraine. It was accomplished 

by us in Second’s Report to Roman Club on «Revolution Effectiveness» which after reviewings 

(5 professors of Polish Academy of Sciences and 4 doctors of departmental Institutes) Dedicated 

Nation Poland (Warsaw, 2001) [11]. Same on these methodological principles we believe 

necessary to accomplish complex socio-economic reforms in Ukraine into 2012-2014 yryr. 

Proposals then comprehended machine building for alimentary industry, future animal husbandry 

and agriculture, creation research Internet - institutes and programs «Space security» for the 

enlisting of unoccupied rural population into innovation processes, the development of up-to-

date forms cooperation for Ukrainian farmer on the basis the experience of «Unions of farmers» 

European Alliance, support ethnical-socio-cultural «revival » in rural locality, spiritual building 

and forecasts for the future. Is the real instance of the administration OF NEW Approach on 

practice [11].  



The man of sciences of Azov’s Department of Academy ES&E believe that directions of 

the implementation of conversions in the program of economic reforms on 2010-2014 years 

«Rich society, competitive economics, efficient state» [12] which developed Board from 

economic reforms at President of Ukraine, penetrate with almost all domains of the life of 

country for the achievement of the exponents of national report the Ukraine-2010 (Look Fig. 1). 

Last, far away not all await to achieve into 2015 yr. understanding difficult and many directions 

the character of social processes, as in alone country, so and in world, by part which Ukraine 

always itself sensed. However now with every year the dependence of Ukrainian society from 

world processes continuously qualitatively turns higher (real globalization very not simple and 

not always pleasant article) and, having not overbeared more negative the accession of 

population, confident to plan the achievement of all agreed aims, hard. 

 

 
 

Picture 1. The prospects of achievement by Ukraine, and several countries of Aims The 

development of Millennium into 2015 р. 

 

To in accordance national report Ukraine-2010 [1]. It on our part would be very brave to 

offer its vision on all chapters the programs of economic reforms (PER). We shall pay attention 

only on that elaboration which maybe to request for the execution of its of several parts.  

First - to execution chapter «Improvement business-climate and enlisting investments» 

(PER), namely to directions «International agglomeration and collaboration» and  «Privatization  

and departments by state property» the specialists of scientist advice of Azov’s Department of 

The Academy of economic sciences and entrepreneurial activity in Ukraine request following fit, 

namely, actively to initiate the creation of The International Association of Industrial-Financial 

Groups (IAIFG) - Iniiative-2009 [13].  

This international modern the organizational structure of associations the business 

interests of enterprises, banks and countries must complement all establishments UN and all over 

national international organisations, having taken on itself on itself the decision of essential 

processes augmented manufacturing on global world level. Foremost is what IAIFG can real to 

arrange manufacturing of original and unique high-tech equipment by little series and even in 

exclusive examples using industrial equipments  throughout throughout the world on basis of the 



matrix’s systems of department (economically using resources). Information technologies today 

it admit of, namely: To preserve competition between high-skilled specialists in all domains of 

manufacturing and on all levels (from designers to the heads of top rank), what, passingly, will 

preserve all kinds of resources. In such organizational structure will work allocated 

responsibility, and also up-to-date competition redeeming rationality. The expedience of our 

proposals partly is acknowledged by analysis the activity of leading financial groups which 

accomplished A. Seleiman [14]. On basis of the annual reports for 2006-2010 yryr. he built 

charts which distinctly displayed that almost all are  analyzed groups had the growth of general 

equities. 

 

 
Picture 2. The dynamics of the general equities of financial groups for 2006-2010 years, into 

trillions dollars USA [14]. 

 

And it acknowledges and our conclusion, what in the conditions of up-to-date 

globalozation economics only associations, to composition which, except manufacturers and 

state establishments, will be enlisted banks, have prospects to refrain on world markets. It is 

assured, necessary to accomplish privatization, however into the same time, having created 

structure of controls on basis of the matrix, create of modern associations on the basis the 

associate methods of manipulation, maximumly using the achievements of world management 

(structure of controls on basis of the matrix and ethocraticheskie the plans of manipulation). All 

these, on our mind, maybe to realize at creation associately with Poland of The International the 

Rural-Industrial-Financial Group of space safety (IRIFG SS). Why of alone space safety? What 

safety bear in mind?  

And therefore of, what already 24 July 1996 yr. on altitude 660 km. happened first in the 

pastimes of the fray of French sputnik CERISE launched in July 1995 yr. on solar-synchronous 

orbit, with observed the fragment of the third extent of French missile «Аrіаn» deduced on orbit 

in 1986 yr. [15]. It happened on thirty ninth year mastering by Human race space, and «Space 

garbage» was aggregated on beside earthly orbits that much, what more into 1999 yr. 

International Astronomical Alliance and KOSPAR arranged on subject matter «Conservations 

astronomical sky», symposium. On our mind in this project Ukraine can occupy leading place. It 

is therefore, what for 15 years of exerted work NKAU of and the enterprises of the Ukrainian 

space branch is  ensured near of 100 launchings the missiles of-carriers and deduced into the 

space of more 200 space apparatus on the indent 10 countries [16]. Leading enterprises branch 

take part in the realisation of more 50 international space projects (!), most significant of which: 

«Marine start», «Dnipro», «Above-ground start», «Cyclone-4», «Vega», «ISS», «Radioastron», 

«Spectr», «Egnos-Galileo» [16]. Taking account of support by Commission EU project 

«Directions development advising of rural economy in Poland to 2015 year in agglomeration 

process with European Union» (KDN - 5P06J 005 16 pt.), our proposals can be perceived not 

only in Ukraine, and in Poland, and with success will complement this project [17].  



Second - to execution chapter «Stable economic development» (PER), namely to 

direction «The reform of tax system» the specialists of scientist advice of Azov’s Department of 

The Academy of economic sciences and entrepreneurial activity in Ukraine request to take 

account of the forecast of academician The Academy of the economic sciences of Ukraine, Dr 

com. and academician AES&E Russia, cand.еcon.scis., high scis. empl., prof. University 

«Ukraine» V.A.Vasiljev, what in the first quarter of the XXI centenary of the meaning of 

national economy will to grow [18]. Therefore is purport to go by the itinerary of postindustrial 

developed countries and to restore connection real acquisitions work with the living standard of 

employed population. And thereon itinerary necessary taking account of the large experience of 

home specialists (the founders of labour objective economic schooling), упровадити into the 

practice of management the enough simple dependence of rate tax per capita (Pn) from minimum 

wage and the earnings of natural person [18]. 

 

 
Picture 3. Nomograma for the definition of rate tax on earnings in dependence from magnitude 

earnings [18]. 

 

We turn the special attention of the direction of Mineconomy of Ukraine on 

fundamentally is  substantiated the conclusion of author the law of preservation of labour, heads 

AD AES&E Valery Alexandrovich Vasiljev - «Investments had to not of less 8-10% the balance 

cost of fixed capital, what admits to ensure 6-8% growth GNP» [18].  

Third - to execution the chapter of «Increase standards lives» (PER), namely to the 

directions of «The reform system education» and «The reform systems social encouragements », 

and also in chapter «Improvement business-climate and enlisting investments» (PER) to 

direction «Development scientific and technological and innovation sphere» the specialists of 

Azov’s Department of Academy ES&E and Institute ESCR request to develop the subsequent 

administration of the system of social-status motivation on enterprises, establishments, research 

establishments, universities of, social unions man of sciences, and also at international co-

operation. Methodological principles have been developed by specialists Institute and Academies 

more into 1986-1987 yryr. [19]. Then they passed discussion on Warnan’s schooling and by the 

decisions of the departmental ministries of difficult industry USSR are  offered to 

implementation, and in 1991 yr. Director of the Center of sociological explorations RAM, Dr fil. 

scis., prof. Zhan T. Toshchenko high appraised innovation character these researchers. Therefore 

in practice the activity of social unions the man of sciences of Azov’s Department of Academy 

ES&E, Institute ESCR, Civil International Committee Intellectual and Spiritual Unity (Ukraine, 

India, Serbia, Spain, Australia, Canada) of in the course last 20 years are used their principle. We 



shall underline that to 90 years about social Unions of Scientifics of and mind possible was not 

mats (!).  

Perspectivity of the system of social-status motivation consists in therefore that it reflects 

not manifested of the social-status differentiation  and role’s functions, and those social qualities 

personality which facilitate the gradual development of our society. Alone internal installation 

personality on constructive, qualitative and highly efficient work and the reproduction of this 

installation into reality must fix social-status motivation. It in fact gets International Biographic 

Center in Cambridge, American Biographic Institute, Education Home «Who is Who» (USA), 

what continuously are backed the members of the specialists of scientist advice of Academy 

ES&E in Ukraine. These principles implement into life and we in Eastern Europe. So in the 

course 16 years ply work hard over formation International Academic Prime Kumpana (Golika-

Guly-Кarimova-Vasiljev) which already awarded 12 young specialists in Ukraine, Russian 

Federation and to Europe for circumstantial and urging to co-operation report, done on scientific-

practical conferences, in conduct which take part our social scientific establishments. To us very 

pleasant to chronicle that into 2011 yr. we gained support not only on behalf of the chairman of 

Civil International Committee Intellectually and Spiritual Unity, Dr Ernesto Garcia (Spain) 

which signed and sent The Diploma of Laureate International Academic Prime of Kumpana, 

doctor philosophy, the applicant of political sciences Ulyani Romanivni Lukach, and on behalf 

of The President Polan  Bronislav  Komarovskiy, Prezesa Bank Pioneer, Dr Luigio Lovaglio, 

Prezesa Fund Pioneer Kshishtofa Levandovski, Pana Voitsekha Zablotski and others. Due to 

them managed to do monetary Bonus Kumpana on account of the successful activity of 

international financial institutes on world investment markets, namely Fund Pioneer Bank 

PEKAO SA (Poland). It is by the way, alone this principle put into the reception of the monetary 

filling of Nobel’s Bonuses. To and very well that us of it managed also to apply and he will 

remind young Laureate Prime Kumpana about them ties with efficiently working financial world 

establishments. It gives them opportunity real to perceive world support. 

The alone principle of social-status motivation put  into the social attestation of 

dissertations of doctors commerce and doctors arts, what is accomplished by Institute of ESCR 

and AD AES&E already 17 years. Dissertations work R.A.LOGUA, A.V.NERUSHA, 

V.V.GREBENIUKA, I.Z.KRIKHOVETSKOGO, S.V.PRUSIKOVA, Z.B.SOKOLOVSKOGO 

and others, indeed, interest specialists and the students (of miracles. http://іesсr-сatholіс.uсoz.de; 

http://azov-aсademy.uсoz.org). However the greatest hope we entrust on our business proposals, 

what also розроблялись with the use of the principles of social-status motivation. They will 

concern of travel activity: «Carpathian «BАВILON» (project have  backed by Kyiv), history - 

cultural complex «Farm Catholic» (It have backed social Unions Donbass), the initiative of 

return Ivano-Frankovsk historic name - «Stanislaw» (It have backed by The Ministry of the 

Culture of Ukraine), the conduct of exhibition in the Europe of « Collaboration  of Scientifics - 

basis democracy into XXI st.» and others, in elaboration which take part the members of scientist 

advice of The Academy of economic sciences and entrepreneurial activity in Ukraine.  

All this social activity became possible due to real development in the Eastern Europe of 

up-to-date information technologies, namely Internet provision which developed company Ucoz. 

Large them gratitude for qualitative dummies sites and constant professional support [20]. 

Already without their information provision do not realize our activity.  

Conclusions. On the basis activizing the constructive activity of man of sciences, 

incorporated into social alliances and academies, maybe real to ensure innovation  the support of 

reforms and execution by the Ukraine of The Aims Development of Millennium. And alone 

vivid fact is the realisation of the proposals of The Honorary member of scientist advice of The 

Academy of economic sciences and entrepreneurial activity in Ukraine, professor, Dt techn. 

(PhD) Piotr Ivanovich Muller which requested to develop The plan of research work on 2011-

2015 years with the prospective directions of explorations to 2018 year for organisations and 

the members of scientist advice of Academy ES&E in Ukraine, to what can join all wishing due 

to the it's allocation in Internet-space. This so much powerful effect on the real coordinating of 

http://іesсr-сatholіс.uсoz.de/
http://azov-aсademy.uсoz.org/


scientific explorations, what necessary several scientific article of, in order to it circumstantial to 

present scientific sociaty. Alone par excellence for this proposal professor Ivano-Фrankivsk’s 

University Law named King Danila Galitskiy, Dr techn. (PhD), prof. P.I. Muller gained honorary 

academic rank AD AES&E «Scientific 2011 Year, scientific-organizational initiative which 

have dramatical influence positive effect on development World Science». 
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У статі, виходячи з Цілей Розвитку Тисячоліття і необхідності 
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Постановка проблеми. Не всі звернули увагу, що адаптовані глобальні «Цілі 

розвитку тисячоліття» (ЦРТ) на національному рівні у 2003 р. (завдання та 

індикатори) були переглянуті у 2010р. для досягнення цільових орієнтирів у 

2015 р. В національній  доповіді України - 2010 підкреслено: «Ми 

підтримуємо ідею пошуку нових напрямів вирішення накопичених проблем 

глобалізованого світу … Настав час рішучих змін. Відповідаючи на 

очікування людей, ми будемо дотримуватися курсу реформ та системної 

модернізації країни» [1, c.6 ].  

Світ розуміє, що для керівництва України вже не існує різноманіття 

поглядів на глобалізацію і глобальні проблеми людства. Більшість керівників 

у Східній Європі усвідомила необхідність  наполегливої праці для 

досягнення, узгоджених у вересні 2000 року на Саміті ООН, семи із восьми  

Цілей  Декларації Тисячоліття. Тому  координатор системи ООН в Україні Олів’є  

Адам в передмові до національної  доповіді нагадав, що «лідери 189 країн 

схвалили Декларацію Тисячоліття і взяли зобов’язання працювати разом з 

метою підвищення безпеки, добробуту та справедливості в усьому світі. 

Декларація визначила вісім цілей, що стали відомі як Цілі Розвитку 

Тисячоліття. Значення цих кількісно вимірюваних та прив’язаних до часових 

рамок цілей, що мають бути досягнуті до 2015 року, важко переоцінити» [1, c.7 

]. 

Мабуть не треба найближчим часом чекати конкретизованих пропозицій 

від поки що початкової ГЛОБАЛІСТИКИ, хоча це і «всеоб’єднуюча наука про 

найглибинніші основи і найвпливовіші чинники по організації сфери 

людської життєдіяльності та про загальносистемні механізми управління 

світовими процесами в умовах трансінформаційної цивілізації» [2]., але поки 

що розробляються загально філософські положення, в які «необачно» можуть 

«зануриться назавжди» майже всі «узгоджені і переглянуті» індикатори 

виконання завдань ЦРТ.  

Останнє, особливо, можливо у кризовий період, коли «надлишкова 

ліквідність спричинила появу 3-х бульбашок на ринках активів: на ринку 

нерухомості (в першу чергу в США, але також у Великобританії, Ірландії, 

Іспанії, Ісландії, Прибалтиці та Греції), на фондових та товарних ринках. Ці 

бульбашки мусили луснути рано чи пізно (вид. моє – О.В.)» [3, с. 1]. 

Наші конкретні соціологічні дослідження ще у 2007 р. показали (30% 

опитаних респондентів), що молодь вважає за потрібне для подолання кризи 

звернути увагу на «посилення ролі і координованості праці вже існуючих 

організацій» (пілотний соціологічний проект в Карпатському Інституті 

Університету «Україна»). [4]. І це ще раз підтвердило нашу націленість саме 

на створенні сприятливих умов для виконання приватними і державними 

організаціями узгоджених країнами ООН цілей (ЦРТ).  



Але на якому методологічному ґрунті ми повинні розбудовувати свої 

конкретні пропозиції ? Які напрямки для науковців будуть пріоритетні ? 

Цікаво, що сучасні дослідники переважно констатують беззаперечні 

факти і не роблять узагальнень з виходом на методологічний рівень, 

враховуючи тільки монетарну практику. Так, науковець М. Дабровскі вважає 

первинною причиною глобальної кризи «не достатньо жорстку грошово-

кредитну політику ФРС та інших центральних банків розвинених країн 

(наприклад, Японії) з середини 90-х років» [5]. А якщо б реалізували 

«жорсткість», то наслідки були б набагато гіршими. Що фахівці центральних 

банківських установ в США і Європі добре розуміли. Є оцінки, що «без 

урахування короткострокових зобов’язань, витрати на реалізацію 

антикризових програм в банківському секторі склали до ВВП: Європа в 

цілому – 27,3%, Європейський Союз – 27,9%»  [6; 7]. Але на яких засадах 

здійснені ці оцінки ? Можливо це тільки інтуїтивні експертні висновки ? 

Аналіз останніх досліджень і результатів. Криза, яку відчули широкі 

верстви населення майже усіх країн світу останніх років, дійсно переважно 

фінансова і її джерела потрібно шукати не в США, а як завжди на Сході. І 

фахівці це помітили. В спеціальній літературі з’явився термін «таргетинг» (в 

перекладі – «напад і знищення»). Вважають, що такого ще не було в історії 

людства, коли від конкурентів досить швидко у важливих сферах діяльності 

позбуваються.  Так «Китай водночас поступово захоплює ринки в усьому 

світі, а також здійснює модернізацію власної економіки. У прагненні 

позбутися конкурентів і створенні оснащених передовою технікою 

глобальних лідерів китайським підприємствам притаманні швидкість, 

жорсткість і рішучість» [8].  Бізнесмени добре знають наслідки атаки з 

боку Китаю  світових й європейських лідерів ринку мереж телекомунікації: 

Nokia Siemens Network (Фінляндія-Німеччина), Ericsson (Швеція) і Alcatel-

Lucent (Франція-США), від раніше невідомих підприємств Huawei і ZTE[8]. 

Теж саме відбудеться і у автовиробників Mercedes-Benz Cars (Німеччина) і 

Peugeot S.A. (Франція) [8]. Ми погоджуємось, що «це стало очевидним після 

покупки у Ford Motor (США) легенди світового автопрому компанії Volvo 

(Швеція) з боку Zhejiang Geely Holding Co (Китай) за 1,8 млрд. дол. у березні 

2010 р.» [8].  Підкреслюють, що «стратегія виштовхування конкурентів не 

відрізняється витонченістю, головний спосіб полягає в здобутті технології» 

[8].   

Зрозуміло, що цьому не можуть не протидіяти державні установи  

індустріально розвинутих країн, які  переважно використовують фінансові 

засоби. Так, Федеральна Резервна Система «зменшила ставку рефінансування 

з 5,25% до 0,25%, ЄЦБ – зменшив з 4,25% до 1%, збільшив тривалість 

рефінансування та зняв обмеження на суму рефінансування. Банк Японії, 

оскільки ставка рефінансування там і так була низькою, активно 

використовував інші інструменти, такі як: розширення переліку видів застави 

для рефінансування, проведення операцій “репо” та рефінансування за умов 

кредитування корпорацій» [9].  



Упродовж останніх років науковці приділяють значну увагу вивченню 

інтеграційних процесів у фінансовому секторі, а саме такі зарубіжні вчені: Р. 

Воутилайнен, Е. Кіст, С. Клессенс, Р. Лєвін, Л. Лейвен, А. Моррісон, Х. 

Халф, Р.Дж. Херрінг, Гамильтон, Дж. Коммонс, У.Митчел, Р.Коуз, Д. 

Уоллис, Д.Норт та інші.  

Але тільки фінансовими інструментами таргетингу довго  протидіяти 

не можливо і це фахівці розуміють. Не треба виконувати складні розрахунки, 

щоб  передбачити великі проблеми для індустріально розвинутих країн (і не 

тільки для них ) у зв’язку з таким розвитком подій на світових ринках. Світ 

зараз знаходиться у якісно іншому положенні ніж те, яке переживало 

людство всі останні тисячоліття.  А пов’язано це, в першу чергу, із швидко 

зростаючою чисельністю, коли на Землі проживає зараз більше ніж 7 000 000 

000 людей, у т.ч. в Китаї  на 23 січня 2012 р. проживало  1 349 040 000 

(19.42% від загальної чисельності всього людства), в Індії на  23 січня 2012 р. 

- 1 221 797 000 (17.4%), а в США на  23 січня 2012 р.  – тільки 313 328 000 

(4.51%), не кажучи вже про Україну, де  на 1 жовтня 2011 р.  проживало 

0.66%  населення світу (45 665 281 чол.), і Російську Федерацію, де на 1 січня 

2011 р проживало 2.06% населення (142 914 136 чол.). А загалом сьогодні 

існує 226 країн і тільки у 17 з них проживає 2/3 населення (4,7  млрд. чол.), а 

в Китаї та Індії – 1/3 населення (!). Де сконцентровані людські ресурси і які 

країни можуть стати  на чолі технологічного розвитку ?  Відповідь не має 

альтернатив. 

Постановка задач. Тому за мету дослідження ставимо обґрунтування на 

засадах сучасної методології низки конкретних заходів по підвищенню 

конкурентоспроможності країн  Європейського Союзу і  Східної Європи у 

зв’язку з проявами політики таргетингу з боку деяких  країн, а також 

висвітлення ролі громадських наукових установ в активному пошуку 

відповідей на виклики  часу. 

Виклад основного матеріалу. В економічних видання України вже 12 років 

можна знайти реальну інформацію про фінансові ринки. Але не має у 

підручниках і монографічних виданнях ґрунтовних пояснень чому темпи 

капіталізації світових ринків акцій зросли, наприклад, у п’ять  разів (до $ 32 

трлн.), а ВВП збільшився тільки  у 2,5 рази, окрім єдиної рецензії у журналі 

«Персонал» за 2004 р. [10]. В ній зверталась увага на те, що трудова 

об’єктивна економічна школа (академіка В.О.Васильєва, автора закону 

збереження праці, 1963-2004рр.) дає коректне пояснення цих процесів, а не 

тільки обґрунтування необхідних трудових витрат в промисловості при 

виробництві товарів і наданні послуг.  

Згадаємо сутність Закону Збереження Праці – сумарний рівень витрат 

живої і упредметненої праці при незмінному якісному рівні товарів та послуг 

і при сталому використанню базових технологічних рішень зберігається. 

Тому розрив між темпом капіталізації акцій і темпом зростання ВВП 

повністю обґрунтований і пов’язаний з інтелектуалізацією праці в галузях 

третинного сектору економіки, де сьогодні здійснюється найважливіша для 

світової спільноти творча діяльність по дійсному корегуванню 



відтворювального процесу у масштабах всієї світової економічної системи зі 

збереженням розподіленої відповідальності. Саме з цим і пов’язане фактичне 

зростання капіталізації світового ринку акцій при збереженні стабільної 

кількості акціонерних компаній. Фактично таким чином світова спільнота 

намагається зберегти об’єктивно складені співвідношення між фінансовими 

інститутами і створеними матеріальними цінностями (!). З цих позицій стає 

зрозумілим чому 60% загально світової торгівлі акціями сконцентровано у 

Нью-Йоркській, Лондонській та Токійській фондових біржах, хоча в цілому 

їх нараховується більш ніж 200. Не можливо позбутись відчуття, що всі ці 

закономірності добре розуміють фінансисти в Європі та Америці.  

Важливо підкреслити, що завдяки фактичному дотриманню цього 

закону (збереження праці) світова економічна система створює реальні умови 

для збереження і реалізації конкретних технологічних новацій. А 

неформальний контроль на основі щільно розроблених банківських процедур 

реалізує вже банківська система. Положення цього закону працюють і в 

самій банківській системі. Так, якість послуг, які надає Банк міжнародних 

розрахунків (МБР), створений у 1930 р. на основі Гаазької  угоди, здійснює 

послуги менш значущі ніж Міжнародний Банк реконструкції та розвитку 

(МБРР), створений у 1945 р., який входить у групу Світового Банку. Закон 

збереження праці регулює не стільки операційні витрати, які надають 

клієнтам ці міжнародні фінансові установи, скільки увесь комплекс переваг, 

який забезпечує та чи інша міжнародна фінансово-кредитна установа на 

світовому ринку. Якщо Банк міжнародних розрахунків має у своєму складі 

33 держави (всі країни Західної Європи, шість країн Східної Європи, США, 

Японію, Австралію, ЮАР  та інші), то в Міжнародний валютний фонд 

(Бреттон-Вуд, 1944), як і МБРР, держава, яка прагне входження в міжнародні 

союзи і угоди, не може не ввійти. Тому Україна, ще у 1992 р. вступила у 

Міжнародний валютний фонд і здійснила підписку на 10908 акцій (0,7% 

загальної кількості), а саме на суму 1315,9 млн. доларів.  Всім зрозуміло, що  

рівень банківських послуг  Світового банку знаходиться на якісно новому 

рівні  відносно з 1930 р. А  тому і сумарний рівень витрат, відносно якого 

треба аналізувати, дійсно  інший – набагато більш якісний, але і не такий, 

який бажали б деякі банківські та державні структури у країнах, які 

відносяться до нерозвинутих,  і в країнах з перехідною економікою. 

Фактично Банківські Дома і Міжнародні фінансові організації мають 

сьогодні методологічно обґрунтований критерій оцінки ефективності 

ринкових реформ завдяки трудовій  об’єктивній економічній школі. 

Можливо до цих проблем підійти і з позиції  інституціоналістів, або 

неоінституціоналістів (Р.Коуз, Д. Уоллис, Д.Норт), які достатньо оригінальні. 

Але як їх методи застосувати до фондового ринку, не зрозуміло. В той час, як 

усі прагматичні пропозиції відносно методів порівняння ефективності того 

чи іншого активу, які будуть розроблені на засадах закону збереження праці, 

органічно вписуються у практику фінансового аналізу.   

Саме з цих методологічних засад і, в першу чергу, нового розуміння 

категорії праці, капіталу, закону збереження праці і концепції етнічно-



соціальної стратифікації, можна розглядати і ефективність створення 

сучасної інфраструктури, досягнення нею світового соціально-культурного 

рівня в Україні. Це було здійснено нами у Другій Доповіді Римському Клубу  

по «Революції Ефективності», яку після рецензування (5 професорів 

Польської Академії наук і 4 докторів галузевих Інститутів) Присвятили 

Народу Польщі (Варшава, 2001) [11]. Тому саме на цих методологічних 

засадах ми  вважаємо необхідним здійснювати комплексні  соціально-

економічні реформи в Україні у 2012-2014рр. Пропозиції тоді охоплювали  

машинобудування для харчової промисловості, майбутнє тваринництва та 

сільського господарства, створення дослідницьких Інтернет - інститутів та 

програм «космічної безпеки» для залучення незайнятого сільського 

населення в інноваційні процеси, розбудову сучасних форм кооперації для 

українського фермера на засадах досвіду «спілок механізаторів» 

Європейського Союзу, підтримку етнічно-соціокультурного  «ренесансу» у 

сільській місцевості, духовне будівництво та прогнози на майбутнє. Є 

реальний приклад застосування НОВОГО Підходу на практиці[11]. 

Науковці Азовського відділення Академії ЕНіПД вважають, що 

напрямки реформування у програмі економічних реформ на 2010-2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава» [12], яку розробив Комітет з економічних реформ при Президенті 

України, охоплюють майже всі сфери життєдіяльності країни для досягнення 

показників національної доповіді Україна-2010 (див. мал. 1). Останні, далеко 

не всі очікують досягнути  у 2015 р., розуміючи складний і багатоаспектний 

характер соціальних процесів, як в самій країні, так і в світі, частиною якого 

Україна завжди себе відчувала. Але зараз з кожним роком залежність 

українського суспільства від світових процесів постійно якісно зростає 

(реальна глобалізація дуже не проста і не завжди приємна річ) і, не 

подолавши ще від’ємного приросту населення, впевнено планувати 

досягнення усіх узгоджених цілей, важко. 



 
Малюнок 1. Перспективи досягнення Україною, та деякими країнами Цілей 

Розвитку Тисячоліття у 2015 р. згідно національній доповіді Україна-2010 [1]. 

З нашого боку було б дуже сміливо запропонувати  своє бачення по 

всім розділам програми економічних реформ (ПЕР). Ми звернемо увагу 

тільки на ті розробки, які можливо запропонувати для виконання її окремих 

частин. 

Перше - до виконання розділу «Поліпшення бізнес-клімату й 

залучення інвестицій» (ПЕР), а саме до напрямків «Міжнародна інтеграція та 

співпраця» та «Приватизація й управління державною власністю» фахівці 

вченої ради Азовського відділення Академії економічних наук і 

підприємницької діяльності в Україні пропонують наступні підходи, а саме, 

активно ініціювати створення Міжнародної Асоціації Промислово-

Фінансових Груп (МАПФГ)  - Ініціатива-2009 [13]. 

Ця міжнародна найсучасніша організаційна структура об’єднання 

бізнесових інтересів підприємств, банків і держав повинна доповнити всі 

установи ООН і всі наднаціональні міжнародні організації, перебрав на себе 

рішення найважливіших відтворювальних процесів на глобальному 

світовому рівні. Найголовнішим є те, що МАПФГ зможе реально 

організувати виробництво оригінального і унікального високотехнологічного 

обладнання малими серіями і навіть в ексклюзивних зразках, користуючись 

виробничими потужностями в усьому світі на основі матричних систем 

управління (економно користуючись ресурсами). Інформаційні технології 

сьогодні  це дозволяють, а саме: зберігати конкуренцію між 

висококваліфікованими фахівцями в усіх сферах виробництва і на всіх рівнях 

(від конструкторів до керівників вищого рангу), що, до речі, буде зберігати 

усі види ресурсів. У такій організаційній структурі буде працювати 

розподілена відповідальність, а також сучасна конкуренція, рятуючи 



раціональність. Доцільність наших пропозицій частково підтверджується 

аналізом діяльності провідних фінансових груп, який виконав А. Селейман 

[14]. На основі річних звітів за 2006-2010 рр. він побудував діаграми, які 

чітко показали, що майже всі проаналізовані групи мали зростання загальних 

активів. 

 

Малюнок 2. Динаміка загальних активів фінансових груп за 2006-2010 роки,  

у трлн дол. США[14]. 
. 

А  це підтверджує і наш висновок, що в умовах сучасної глобалізованої 

економіки тільки об’єднання, до складу яких, окрім виробників і державних 

установ, будуть залучені банки, мають перспективи утриматись на світових 

ринках. Безперечно, треба  здійснювати приватизацію, але в той же час, а 

може і з випередженням, створювати найсучасніші різнопрофільні 

об’єднання на засадах спільних методів керування, максимально 

користуючись досягненнями світового менеджменту (матричних і 

етхократичних  схем керування). Все це, на нашу думку, можливо 

реалізувати при створенні спільно із Польщею міжнародної агропромислово-

фінансової групи космічної безпеки (МАПФГ МБ). Чому саме космічної 

безпеки ? Яку безпеку маємо на увазі ?  

А тому, що вже 24 липня 1996 р. на висоті 660 км. відбулося перше в 

історії зіткнення французького супутника CERISE, запущеного в липні 1995 

р. на сонячно-синхронну орбіту, із спостережуваним фрагментом третього 

ступеня французької ж ракети «Аріан», виведеної на орбіту в 1986 р. [15]. Це 

відбулося на тридцять дев'ятий рік освоєння Людством космосу, а 

«космічного сміття» зібралося на навколоземних орбітах стільки, що ще у 

1999 р. Міжнародний Астрономічний Союз і КОСПАР організували на тему 

«Збереження астрономічного неба», симпозіум. На нашу думку в цьому 

проекті Україна може зайняти провідне місце. Тому, що за 15 років 

напруженої роботи НКАУ і підприємств української космічної галузі 

забезпечено близько 100 пусків ракет-носіїв і виведено в космос понад 200 

космічних апаратів на замовлення 10 країн [16]. Провідні підприємства галузі 

беруть участь у реалізації понад 50 міжнародних космічних проектів (!), 

найбільш значні з яких: «Морський старт», «Дніпро», «Наземний старт»», 



«Циклон-4», «Вега», «МКС», «Радіоастрон», «Спектр», «Егнос-Галілео» [16]. 

Враховуючи підтримку Комісією ЄС проекту «Напрямки розвитку дорадства 

сільськогосподарчого в Польщі до 2015 року в процесі інтеграції з 

Європейським Союзом» (КДН № 5P06J 005 16 пт.),  наші пропозиції можуть 

бути сприйняті не тільки в Україні, а і в Польщі, і з успіхом доповнять цей 

проект [17]. 

Друге - до виконання розділу «Сталий економічний розвиток» (ПЕР), а 

саме до напрямку «Реформа податкової системи»  фахівці Азовського 

відділення Академії ЕНіПД  пропонують враховувати прогноз академіка 

Академії економічних наук України, д-ра ком. і академіка АЕНіПД Росії, 

к.е.н., с.н.с., проф. Університету «Україна» В.О.Васильєва, що у першій 

чверті ХХІ сторіччя значення національного господарства буде зростати [18]. 

Тому є сенс іти шляхом постіндустріальних розвинутих країн і відродити 

зв’язок реальних витрат праці з рівнем життя працюючого населення. А на 

цьому шляху треба, враховуючи великий досвід вітчизняних фахівців 

(засновників трудової об’єктивної економічної школи), упровадити у 

практику господарювання досить прості залежності ставки податку на душу 

населення (Пн) від прожиткового мінімуму і доходу фізичної особи [18]. 

 
Малюнок 3. Номограма для визначення ставки податку на дохід в залежності від 

величини доходу[18]. 

Звертаємо особливу увагу керівництва Мінекономіки України на 

фундаментально обґрунтований висновок автора закону збереження праці, 

голови АВ АЕНіПД Валерія Олександровича Васильєва – «інвестиції повинні 

бути не менше  8-10% балансової вартості основного капіталу, що дозволяє 

забезпечити 6-8% зростання ВНП» [18] . 

Трете  - до виконання розділу «Підвищення стандартів життя» (ПЕР), а 

саме до напрямків «Реформа системи освіти» та «Реформа системи 

соціальної підтримки», а також в розділі «Поліпшення бізнес-клімату й 

залучення інвестицій» (ПЕР) до напрямку «Розвиток науково-технічної та 

інноваційної сфери» фахівці Азовського відділення Академії ЕНіПД і 

Інституту ЕСКД  пропонують розвинути подальше застосування системи 



соціально-статусного стимулювання на підприємствах, установах, науково-

дослідних установах, університетах, громадських об’єднаннях науковців, а 

також при міжнародному співробітництві. Методологічні засади були 

розроблені фахівцями Інституту і Академії ще у 1986-1987 рр. [19]. Тоді вони 

пройшли апробацію на Варненській школі і рішеннями галузевих міністерств 

важкої промисловості СРСР запропоновані до впровадження, а в 1991 р. 

директор Центру соціологічних досліджень РАУ, д.ф.н., проф. Жан Т. 

Тощенко високо оцінив новаторський характер цих розробок. Тому у 

практиці діяльності громадських об’єднань науковців Азовського відділення 

Академії ЕНіПД, Інституту ЕСКД, Громадянського Міжнародного Комітету 

Інтелектуального і Духовного Єднання (Україна, Індія, Сербія, Іспанія, 

Австралія, Канада) на протязі останніх 20 років використовуються їх засади. 

Підкреслимо, що до 90-х років ні про які-небудь громадські об’єднання 

науковців і думки не можна було мати (!). 

Перспективність системи соціально-статусного стимулювання полягає 

у тому, що вона віддзеркалює не проявлену соціально-статусну 

диференціацію та ролеві функції, а ті соціальні якості індивіда, які сприяють 

поступовому розвитку нашого суспільства. Саме внутрішню установку 

особистості на творчу, якісну і високоефективну працю та відтворення цієї 

установки у реальності повинно фіксувати соціально-статусне 

стимулювання. Це фактично робиться Міжнародним Біографічним Центром 

у Кембриджі, Американським Біографічним Інститутом, Видавничим Домом 

«Хто є Хто» (США), які постійно підтримуються членами вченої ради 

Академії ЕНіПД в Україні. Ці ж принципи впроваджуємо в життя і ми в 

Східній Європі. Так на протязі 16 років наполегливо працюємо над 

становленням Міжнародної Академічної Премії  Кумпана (Голіка-Гулі-

Каримова-Васильєва), якою вже нагородили 12 молодих фахівців в Україні, 

Російський Федерації і Європі за ґрунтовні і спонукаючи до співробітництва 

доповіді, зроблені на науково-практичних конференціях, в проведенні яких 

приймають участь  наші громадські наукові установи. Нам дуже приємно 

відзначити, що у 2011 р. ми отримали підтримку не тільки з боку голови 

Громадянського Міжнародного Комітету Інтелектуально і Духовного 

Єднання, д-ра Ернеста Гарсіа (Іспанія), який підписав і надіслав Диплом 

Лауреату Міжнародної Академічної Премії Кумпана, доктору філософії, 

кандидату політичних наук Уляні Романівні Лукач, а і з боку Президента 

Польщі Вроніслава Комаровського, Презеса Банку Піонер, д-ра Луіджи 

Ловаджліо, Презеса Фонду Піонер Кшиштофа Левандовського, Пана 

Войцеха Заблоцкого та інших. Завдяки їм вдалось зробити грошовий Бонус 

Премії Кумпана за рахунок успішної діяльності міжнародних фінансових 

інститутів на світових інвестиційних ринках, а саме Фонду Піонер Банку 

ПЕКАО СА (Польща). До речі, саме цей принцип закладений у отримання 

грошового наповнення Нобелівських Премій. І дуже добре, що нам його 

вдалось теж застосувати і він буде нагадувати молодим Лауреатам Премії 

Кумпана про їх зв’язок з ефективно функціонуючими фінансовими світовими 

установами. Це дає їм можливість реально відчути підтримку світу. 



Саме принцип соціально-статусного стимулювання закладений у 

громадську атестацію праць докторів комерції і докторів мистецтв, яка 

здійснюється Інститутом ЕСКД і АВ АЕНіПД вже 17 років. Дисертаційні 

праці Р.А.Логуа, О.В.Неруша, В.В.Гребенюка, І.З.Криховецького, 

С.В.Прусікова, З.Б.Соколовського та інших, дійсно, цікавлять фахівців і 

студентів (див. http://iescr-catholic.ucoz.de  http://azov-academy.ucoz.org ).  Але 

найбільшу надію ми покладаємо на наші бізнес пропозиції, які теж 

розроблялись з використанням принципів соціально-статусного 

стимулювання. Вони стосуються туристичної діяльності: «Карпатський 

«ВАВИЛОН» (проект підтриманий Києвом), історико-культурний комплекс 

«Хутір Католик» (підтримано громадськими об’єднаннями Донбасу), 

ініціатива повернення Івано-Франковську історичної назви – «Станіслав» 

(підтримано Міністерством культури України), проведення виставки в 

Європі «Співпраця науковців – основа демократії в ХХІ ст.» та інші, в 

розробці яких приймають участь члени вченої ради Академії економічних 

наук і підприємницької діяльності в Україні. 

Вся ця громадська активність стала можливою завдяки реальному 

розвитку в Східній Європі сучасних інформаційних технологій, а саме 

Інтернет забезпечення, яке розробила компанія Ucoz. Велика їм подяка за 

якісні макети сайтів і постійну професійну підтримку [20].  Вже без їх 

інформаційного забезпечення не уявляємо собі нашої діяльності. 

Висновки. На засадах активізації творчої активності науковців, об’єднаних в 

громадські спілки і академії, можливо реально забезпечити інноваційну 

підтримку реформ і виконання Україною Цілей Розвитку Тисячоліття. І 

самим яскравим фактом є реалізація пропозицій Почесного члена вченої ради 

Академії економічних наук і підприємницької діяльності в Україні, 

професора, д.т.н. Петра Івановича Мельника, який запропонував розробити 

План науково-дослідних робіт на 2011-2015 роки із перспективними 

напрямками досліджень до 2018 року для організацій і членів вченої ради 

Академії ЕНіПД в Україні, до якого можуть приєднуватись всі охочі завдяки 

розміщенню його в Інтернет -просторі. Це настільки потужний вплив на 

реальну координацію наукових досліджень, що потрібна окрема наукова 

стаття, щоб його ґрунтовно презентувати науковій громадськості. Саме 

переважно за цю пропозицію професор Івано-Франківського Університету 

права ім. Короля Данила Галицького, д.т.н., проф.  П.І. Мельник отримав 

почесне академічне звання АВ АЕНіПД  «Науковець 2011 Року, науково-

організаційні ініціативи,  якого мають найпотужніший позитивний 

вплив на розвиток Світової Науки». 
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Васильев  А. В. Необходимость поддержки политических решений в 

Восточной Европе на основе  закона сохранения труда : учёные  

"Азовской Академии" /АО АЭНиПД  в глобализованном Мире 
 

В статье, исходя из Целей Развития Тысячелетия и необходимости 

реформирования экономики, рассмотрена практика применения закона 

сохранения труда для финансового сектора, учитывая его значение в период 

финансового кризиса в глобализованном мире, а также основные принципы 

НОВОГО Подхода для активизации инвестиционной деятельности через 

создание Международной Ассоциации Промышленно-Финансовых Групп, а 

также трудоустройство и воспитание заинтересованности в овладении 

аэрокосмическими технологиями за счет создания Международной 

агропромышленно-финансовой группы "космической безопасности". Также 

приведены примеры применения системы социально-статусного 

стимулирования в общественных научных объединениях, эффективность 

работы которых обеспечивается Интернет - технологиями в Восточной 

Европе. 
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