




Пояснення до Плану на 2011 – 2015 роки із 
перспективними напрямками досліджень до 2018 року.

Колектив  Інституту  економіко-соціокультурних  досліджень  (ІЕСКД)  ім. 
Ольги  Володимирівни  Васильєвої-Католик  (правонаступник  ДЕНМЦ  АН 
України)  працює  по  академічним  планам  вже  22  (двадцять  другий)  рік, 
продовжуючи  дослідження  Ради  по  соціологічним  дослідженням 
Маріупольського   металургійного  інституту  (сучасний  Приазовський 
державний технічний університет) розпочаті у 1976 році. 

Ці  дослідження  проводились  з  початку  по методикам,  які  передав  нам 
доктор  філософських  наук,  професор  Олег  Володимирович  Лармін,  коли 
керував спеціалізованою лабораторією Московського Державного Університету. 
А потім вже по методикам Інституту соціологічних досліджень Академії наук 
СРСР і вже тоді наші теми ввійшли до плану Науково-дослідних робіт Академії 
педагогічних наук АН СРСР  на 1980-1985 роки. Тому в 1986 р. ці дослідження 
ввійшли до Плану НДР Академії наук СРСР та Міністерства вищої та середньої 
спеціальної  освіти  СРСР  на  1986-1990  роки  і  Республіканського 
координаційного  плану  НДР   Академії  наук  Української  РСР,  Української 
республіканської  Ради  професійних  союзів,  Міністерства  вищої  і  середньої 
спеціальної освіти УРСР на 1986-1990  роки (Постанова за №431/П-60-6/7/16-
3/108  від  24.11.86),  а  також  і  в  інші  координаційні  союзні  плани  тих  років 
(всього в шість).  Ось чому в 1994-95 рр. за результатами виконаних досліджень 
колективом  ІЕСКД керівництво  Донецької  області  (лист  Першому  Віце-прем’єр-
міністру України від 26.02.1995 р. за №5-377) і Маріупольський виконавчий комітет 
(лист  Першому Віце-прем’єр-міністру України від 27.12.1994 р. за №3-1135-01) офіційно 
ставили  перед  Кабінетом  Міністрів  України  питання  про  створення 
самостійного Відділення Національної Академії наук України в Приазов’ї (і на 
це  надавались  кошти;  було  Доручення  Кабміну,  згідно  якого  гроші  в 
Донецьку отримали),  базуючись на наукових розробках колективу ІЕСКД, а 
вже  до  того  часу  колектив  ІЕСКД  створив  бюджетну  науково-дослідну 
лабораторію  в  ПГТУ,  сектор  соціально-економічних  проблем  праці 
Українського  філіалу  НДІПраці  Держкомпраці  СРСР,  Науково-технічний 
творчий  центр  молоді  в  Маріуполі  (єдине  не  обласне  місто,  якому  це  тоді 
дозволили) і сектор соціально-економічних проблем портово-промислових міст, 
з  початку  в  Інституті  економіки  промисловості  НАН  України,  а  потім  і  в 
Інституті економіко-правових досліджень НАН України. 

Весь  цей  час  колектив  працював  по  окремому  (з  урахуванням 
перспективності НДР) Плану Донецького наукового центру НАН України, який 
був затверджений Головою ДНЦ НАН України, директором ІЕП НАН України, 
членом Президії НАН України, академіком НАН України М.Г. Чумаченко.

Все це дало змогу затвердити 5.03.1997 р. директору ІЕСКД, академіку 
Академії економічних наук України, академіку Академії ЕНіПД Росії, академіку 
Нью-Йоркської  Академії  наук,  доктору  комерції,  с.н.с.,  к.е.н.  Валерію 
Олександровичу  Васильєву  із  погодженням  Голови  секції  вченої  ради  ІЕПД 
НАН України в Маріуполі, зав. Маріупольським сектором ІЕПД НАН України 



План  науково-дослідних  робіт  на  1997  рік  з  перспективними  напрямками 
виконання до 1999 року (див. додаток 1).

З  1999 р.  по  2010 р.  колектив ІЕСКД працював по планам Азовського 
відділення Академії ЕНіПД, які затверджувались і коректувались на загальних 
зборах і  на засіданні Президії  Азовського відділення АЕНіПД з урахуванням 
пропозицій і зауважень Президентів Академії ЕНіПД (В.Н.Кириченко, 2000 р.; 
І.П.Фамінського, 2002-2003 рр.).

Зараз,  коли  міжнародна  неурядова  громадська  установа  –  Громадський 
Міжнародний Комітет Інтелектуального і Духовного Єднання (www.  cic  -  wsc  .  org   
Сербія,  Іспанія,  Індія,  Україна,  Австралія,  Канада),  яка  була  створена 
12.11.2001р.   при  підтримці  ІЕСКД  вийшла  на  новий  рівень  міжнародної 
співпраці  (реальне  впровадження  міжнародних  нагород:  Іменної  Медалі 
«Митрополита Готії  і  Кафи, Святого Ігнатія»;  Премії Кумпана; див.  w  ww  .  cic  -  
wsc  .  org   Документи  353, 354, 355, 487), стає необхідним надати новий імпульс 
науково-дослідним  роботам,  які  виконуються  ІЕСКД  разом  із  Азовським 
(Українським) відділенням Академії ЕНіПД. Тому почесний член вченої ради 
Академії економічних наук і підприємницької діяльності в Україні, професор, 
д.т.н.  Петро  Іванович  Мельник  запропонував  скласти  академічний  План 
науково-дослідних робіт на найближчі роки, що члени Президії  АВ АЕНіПД 
разом із керівництвом ІЕСКД підтримали.

В  «КОНЦЕПЦІЇ  ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 
2020  РОКУ»  чітко  наведені  такі  дані,  що  «у  2008  р.  за  світовим  індексом 
людського розвитку Україна посіла 82 місце серед 179 країн, за якістю життя – 
68  місце  серед  104  країн»,  а  «за  даними  глобального  індексу 
конкурентоспроможності  у  2007  р.  серед  131  країни  Україна,  займаючи  за 
рівнем  вищої  освіти  та  фахової  підготовки  53  місце,  за  технологічним 
розвитком посіла 93, а за інноваціями – 65 місце».  І найбільше що вражає, так 
це  такі  речі  –  «Частка  України на  світовому ринку  наукомісткої  продукції  є 
меншою 0,1%, питома вага обсягу виконаних науково–технічних робіт складає 
біля  1%  ВВП  України,  інноваційна  активність  промислових  підприємств 
залишається  надзвичайно  низькою,  матеріально–технічна  база  наукових 
організацій швидко старішає». 

А  для  нас  науковців  університетів  неприйнятне  таке  положення,  що 
«кількість  науково–технічних  статей,  надрукованих  українськими  вченими  в 
провідних світових наукових журналах у 2006 р.,  становила 4 044 (проти 96 
449  –  вченими  Великобританії,  23  033  –  вченими Росії,  14  240  –  вченими 
Ізраїлю).  Українські  університети  практично  не  представлені  у  світових  і 
європейських рейтингах».

Враховуючи, що Концепція спирається на ідеї і принципи Європейської 
Конвенції  про  захист  прав  і  основних  свобод  людини  та  Європейської 
соціальної  хартії,  а  також  узгоджена  з  діючими  державними  та  відомчими 
програмами  і  законодавчими  актами  в  сфері  гуманітарного  розвитку,  ми, 
безперечно,   повністю  підтримуємо  Національні  пріоритети  гуманітарного 
розвитку  України,  а  саме  -  згодні  із  необхідністю  формування  сучасної 
конкурентоспроможної нації:

- формування  нової  якості  життя  Українського  народу  шляхом 
створення  умов  для  всебічного  гармонійного  розвитку  людини, 
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реалізації  нею  всіх  своїх  професійних  можливостей,  досягнення 
високих соціальних стандартів, впровадження пріоритетів здорового 
способу  життя,  гармонізації  людського  і  природного  середовища,  
збереження та зміцнення здоров’я громадян України, підтримки сім’ї  
та сприяння народжуваності;

- формування  суспільства  знань,  де  знання  та  можливості  їх 
практичного застосування стануть важливим засобом самореалізації  
і  розвитку  особистості  та  ключовими  чинниками  прискореного 
розвитку держави і суспільства;

- розвиток креативного потенціалу людини і суспільства;
- соціальну  активність  громадян,  формування  розвиненого 

громадянського суспільства;
- культурну  та  політичну  консолідацію  української  нації  в  якості  

модерної європейської спільноти.

Ще  у  1997  р.  колектив  ІЕСКД  цю  Концепцію  практично  виконував, 
вважаючи пріоритетними слідуючи напрямки наукових досліджень:

- розробку  економіко-правового   механізму  узгодження  ринкового  і 
державного регулювання;

- обґрунтування концепції етнічно-соціального прогнозування;
- розробка теоретико-методологічних основ концепції збереження праці;
- вирішення  проблем  перебудови  навчального  процесу  у  класичному 

університеті;
- обґрунтування необхідності визначення капіталу НООСФЕРИ ;
- та інші.
Зрозуміло, що сьогодні ми знаходимось на якісно іншому рівні усвідомлення 

економіко-соціально-етнічних  реалій  завдяки  відкриттю академіком  Валерієм 
Олександровичем Васильєвим у 1999 р.  закону збереження праці,  який був 
відзначений Іменною Медаллю «Митрополита  Готії  і  Кафи,  Святого Ігнатія» 
(В.К.Мултих, А.В.Штепа,  1999 р.),   Привітальним адресом Президії Академії 
ЕНіПД (В.Н.Кириченко,  Г.М.  Денисова,  1999  р.),   Іменною  Медаллю «2000 
Видатних  Інтелектуалів  21  століття»  -  «Васильєву  Валерію  автору  Закону 
збереження праці» Міжнародного Біографічного Центру в Кембриджі (Англія), 
включенням у світові  видання «Хто є Хто у Світі» 2001-2003, «Хто є Хто в 
Науці і Інженерії» 2004-2005(США) та десятками номінацій  МБЦ в Кембриджі 
і  Американського  Біографічного  Інституту  (з  включенням  у  Довідники  цих 
установ).

Тому зараз ми плануємо  активізувати обговорення цілої низки практичних 
інноваційних пропозицій:

1. НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ у КАРПАТАХ 
            МАЙСТЕРНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ : ЕНЕРГЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА МАЙБУТНЬОГО,

2. До Євро-2012 - історико-культурний комплекс "Хутір Католик"  ,
3. To Evro-2012 "New Greek's Art in Mariupol" /  Революционное     созидание  ,
4. To Evro-2012 "Taganrog - 2700 Years"/  Таганрогу 2700 лет и это можно   

подтвердить,
5. To Evro-2012 /До Євро-2012 "Повернення до ДЖЕРЕЛ"  ,
6. To Evro-2012 "Sources European Unity"/ Джерела Єднання Європи  ,
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7. To Euro-2012 / К 100-літтю Футболу у Закарпатті в Королево - Мирослав   
Лозюк,

8. To Evro-2012 / Обращаем внимание ЮНЕСКО - "Таганрогу-Hupacke   
-2700",

9. To Evro-2012 / підвищення привабливості Донбасу - місту 2700 років  ,
10. To Euro-2012 - А мы с тобой, брат, из Милета - 2700 лет Тана-Рогу  ,
11. Відповідь  керівникам,  які  працюють  недалечко від  Туреччини на  місці   

казацької Домахи.
Дивиться на:    http  ://  azov  -  academy  .  ucoz  .  org  /  publ     ,   http  ://  azov  -  academy  .  ucoz  .  org  /  publ  /0-4   

Теоретичні  пошуки  будуть  також  продовжені  по  всім  напрямкам.  Але 
найбільш наукомісткими будуть  дослідження  по другій  НДР: «Дослідження 
проблем  формування  єдиного  правового  поля  в  Україні»,  яка  виконується 
згідно  Державної  тематики  4.4.14.  Дослідження динаміки та моделювання 
економічних,  політичних,  соціальних,  демографічних,  етнічно-
національних і культурних процесів в Україні і в світі.

Багато уваги ми приділяли і будемо приділяти покращенню навчального 
процесу і створенню реальних механізмів непереривної освіти з урахуванням 
сучасних  реалій  маркетингової  підготовки  підприємців  в  країнах  Європи  і 
Америки,  а  також  необхідності  надання  інформаційної  підтримки 
підприємницьким  структурам  і  видатним  підприємцям.  Все  це  буде 
виконуватись  завдяки  подальшому  проведенню громадської  атестації  вже  по 
декільком  напрямкам  (до  почесного  звання  «доктора  комерції»  вже  додали 
почесне  звання  «доктор  мистецтв»   і  планується  почесне  звання  «доктор 
права»)  із  гнучким  використанням  Інтернет  -  технологій   для  знайомства 
широкого загалу із найбільш оригінальними ідеями, молодими  дослідниками і 
підприємцями, а також для підтримки фахівців та молоді.

Це  повністю  відповідає  завданням  «КОНЦЕПЦІЇ  ГУМАНІТАРНОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ»,  яка передбачає – «4. Створення 
дієвої  системи  доступної  неперервної  освіти  як  базису  соціальної  і 
професійної мобільності населення».

Ми  зосередились  на  виконання  мети  по  створенню  суспільства  знань 
(згідно  Концепції  …)  тільки  тому,  що  цей  документ  відповідає  сучасним 
вимогам і розроблений в Україні, де фахівці вже добре зрозуміли необхідність 
плідної   співпраці  на  міжнародному  рівні.  А  головне  –  зрозуміли,  що 
міжнародній  співпраці  не  має  альтернативи  (в  цьому  намагався  завжди 
переконати  співрозмовника  автор  закону  збереження  праці,  академік,  проф. 
Університету «Україна»  Валерій Олександрович Васильєв).
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http://azov-academy.ucoz.org/publ/vidpovid_kerivnikam_jaki_pracjujut_nedalechko_vid_turechchini_na_misci_kazackoji_domakhi/2-1-0-83
http://azov-academy.ucoz.org/publ/vidpovid_kerivnikam_jaki_pracjujut_nedalechko_vid_turechchini_na_misci_kazackoji_domakhi/2-1-0-83
http://azov-academy.ucoz.org/publ/to_euro_2012_a_my_s_toboj_brat_iz_mileta_2700_let_tana_rogu/2-1-0-97
http://azov-academy.ucoz.org/publ/to_evro_2012_pidvishhennja_privablivosti_donbasu_mistu_2700_rokiv/2-1-0-92
http://azov-academy.ucoz.org/publ/to_evro_2012_turisticheskaja_programma_quot_taganrogu_2700_quot/2-1-0-93
http://azov-academy.ucoz.org/publ/to_evro_2012_turisticheskaja_programma_quot_taganrogu_2700_quot/2-1-0-93
http://azov-academy.ucoz.org/publ/to_euro_2012_k_100_littju_futbolu_u_zakarpatti_v_korolevo_miroslav_lozjuk/4-1-0-94
http://azov-academy.ucoz.org/publ/to_euro_2012_k_100_littju_futbolu_u_zakarpatti_v_korolevo_miroslav_lozjuk/4-1-0-94


Робочий план

Інституту  економіко-соціокультурних досліджень (ІЕСКД) ім. Ольги В. 
Васильєвої-Католик і  Азовського (Українського) відділення Академії 

економічних наук і підприємницької діяльності
(План є продовженням виконання досліджень затверджених директором ІЕСКД, академіком 

Академії економічних наук України, академіком Академії ЕНіПД Росії, академіком Нью-
Йоркської Академії наук, д-ром.- інженером, с.н.с., к.е.н. Васильєвим В.О. у 1997 р.) 

Державна тематика: 4.1.16. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Науково-дослідна  праця  за  темою  «Дослідження  економічних  проблем 
здійснення  міжрегіональних  соціально-культурних,  стабілізаційних 
проектів»  на період 2011-2014 рр.

Терміни виконання теми Строки 
виконання 

робіт

Науковий 
керівник 
теми та 

виконавці

Очікувані 
результати 

та місце 
впровадження

Додаткові 
примітки1 кв. 2011 р. ІУ кв. 2014 р. 

п.п.
 №№       Мета дослідження. Зміст  
               головних етапів  по рокам.

1 2 3 4 5 6

ІЕСКД ім. О.Васильєвої-Католик і Станіславівське, Маріупольське і 
Закарпатське Представництва Азовського відділення Академії ЕНіПД

Розробка  з  погляду  законів 
збереження  праці  і  незни-
щуємості  інтелектуально-
духовної  праці  методологічних 
засад  створення  соціально-
економічного  підгрунття  для 
здійснення  міжрегіональних 
соціально-культурних проектів

Академік АЕН 
України, 
Людина 2005 
Року (по АБІ),
д.е.н., проф.О.А. 
Турецький  і
Академік Нью-
Йоркської 
Академії наук, 
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 
Мюллер Оле-
сандр  Вале-
рійович

Пропозиції 
Комісії ЄС, 
Президії РАН 
і НАН Укр. та 
керівництву 
України і 
Російської 
Федерації

Використан-
ня  безкош-
товних Інте-
рнет ресурсів 
Російської 
Федерації

Підтема «а» Керівник 
підтеми

1.
Розробка і привертання 
уваги до  інформаційних 
матеріалів по створенню 
Азовського Єврорегіону

ІУ кв. 
2009 р.

Д.е.н., проф. 
О.А. Турецький

Виконавці:
к.т.н. М.О. Дін-

ченко,
В.І. Табачин,

Дисертаційні 
роботи та 
пропозиції 

керівництву 
України

На 
31.03.2011
17 матеріалів 
на Web-Page: 
http://azov-
academy.ucoz

http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/


ІІІ кв. 
2014 р.

В.В. Гребенюк,
В.Т. Андрашко,
к.е.н.Г.Войтенко 
і др., працівники 

обласних 
держадміністра-

цій

.org
 

1.1. Етап Х
Розробка пропозицій до 

керівників металургійних 
комбінатів СНД і 

Прибалтики

ІУ кв. 
2009 р.
ІУ кв. 
2009 р.

Виконавці:
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 
Мюллер О.В.,
В.І. Табачин

Підготовлені і 
відправлені 

поштою 
листи із 

розрахунками

Чотири листа 
на : 
http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-10 
та http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-11 

1.2. Етап ХІ
Підготувати скорочене і 
змістовне викладення 

головних ідей по 
створенню вільних 

економічних зон і євро 
регіонів, які були 

обговорені на міжнародних 
наукових конференціях у 

1995-2000 роках.

І кв. 
2010  р.

ІІ кв. 
2011 р.

Виконавці:
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 
Мюллер О.В.,
М.В.Лотоць-
кий,  М.Ю.Ло-
зюк, В.Є. Ушка-
лов, К.Х.Козми-
риди, С.В. Пру-
сіков і др..

Підготовлені 
чотири 

документа 
про 

створення 
вільних 

економічних 
зон

Ці матеріали 
є на: 
http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-9 
та на 
http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-8 

1.3. Етап ХІІ
Відродження уваги 

керівників і науковців до 
тенденційно 

невикористаних наукових 
праць, присвячених 

створенню євро регіонів та 
спеціальних вільних 

економічних зон 
(О.Неруша, А.Штепи, 

С.Прусікова та ін.)

  

І кв. 
2010  р.

ІІІ кв. 
2014 р.

Виконавці:
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В.,
М.В.Лотоць-

кий,  В.І.Таба-
чин, Р. Дуда, ., 

працівники 
обласних 

держадміністра-
цій

Підготувати 
інформацію 

по 
дисертаціям 

О.Неруша, С. 
Прусікова, 

А.Штепи та 
інших на 
здобуття 

почесного 
академічного 

звання 
доктора 
комерції

Основні 
матеріали по 
дисертаціям 
О. Неруша, 
С.Прусікова, 
А.Штепи 
можна 
подивитись 
на: 
http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-7 ,
http://iescr-
catholic.ucoz.
de/publ ,
http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-3 ,
http://kumpan
-
muller.ucoz.d
e/publ/0-1 

Підтема «б» Керівник 
підтеми

2. Розробка реальних 
пропозицій до методики 

оподаткування з 
урахуванням сучасних 
тенденцій в створенні 
стійкої мотивації до 

І кв. 
2007 р.
ІІІ кв. 
2014 р.

с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 
Мюллер Оле-
сандр  Вале-
рійович

Виконавці:

Магістерські 
роботи та 
пропозиції 

керівництву 
України

На 
31.03.2011
7 матеріалів 
на Web-Page: 
http://iescr-
catholic.ucoz.

http://iescr-catholic.ucoz.de/
http://iescr-catholic.ucoz.de/
http://kumpan-muller.ucoz.de/publ/0-1
http://kumpan-muller.ucoz.de/publ/0-1
http://kumpan-muller.ucoz.de/publ/0-1
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-3
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-3
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-3
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-7
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-7
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-7
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-8
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-8
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-8
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-9
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-9
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-9
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-11
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-11
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-11
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-10
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-10
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-10
http://azov-academy.ucoz.org/


висококваліфікованої праці. Л.Б. Гречаник,
О.О. Василь-
єва,П.І.Мель-
ник, З.О.Ма-
нів, І.М. Гри-
горчук і др., 
працівники 
обласних 

держадміністра-
цій

de  та на 
http://azov-
academy.ucoz
.org (відгуки)

2.1. Етап ІІІ
Практичні рекомендації до 
створення стійкої мотивації 

до висококваліфікованої 
праці.

І кв. 
2007 р.
ІІ кв. 
2011 р.

Виконавці:
Л.Б. Гречаник,
О.О. Василь-
єва,П.І.Мель-
ник, З.О.Ма-
нів, І.М. Гри-
горчук

Підготувати 
магістерські 

роботи та
пропозиції 

керівництву 
України.

Підготовлені 
та захищені 
магістерські 
роботи Л.Б. 
Гречаник,

О.О. Василь-
євої, які є на:
http://iescr-
catholic.ucoz.
de/publ  

2.2. Етап ІУ
Розробка рекомендацій по 
оподаткуванню фізичних і 

юридичних осіб.

І кв. 
2007  р.
ІУ кв. 
2015 р.

Виконавці:
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В.,
Н.Б.Іщенко та 

інші.

Підготувати 
пропозиції 

керівництву 
України.

Отриманий 
лист від 

керівництва 
України, 

який є на:
http://iescr-

catholic.ucoz.
de/blog/2 

Підтема «г» Керівник 
підтеми

3.
Вивчення організаційно – 
економічних особливостей 

п’ятого технологічного 
укладу і особливості його 

розвитку.

І кв. 
2007  р.
ІУ кв. 
2015 р.

Д.т.н., проф. 
П.І.Мельник

Виконавці:
Т.Танчинець, 

О.Чернинчук, 
студенти КІП 
Університету 

«Україна» та Ів.-
Фр. 

Університету 
права ім. Короля 

Данила 
Галицького

Магістерські 
роботи та 

доповіді на 
наукових 

конференціях 
і розробка 

рекомендацій 
керівництву 

Польщі і 
України.

Підготовлені 
магістерські 
роботи , які 

були на 
відмінно 

захищені, які 
отримали 
відзнаку – 

Премія 
Кумпана і є 

на сайті 
www.  cic  -  

wsc  .  org    Doc 
353, 354. 

3.1. Етап І
Реінжиніринг 

маркетингових служб у 
світлі закону збереження 

праці.

І кв. 
2007  р.
ІУ кв. 
2008 р.

Виконавці:
Т.Танчинець, 

О.Чернинчук, 
студенти КІП 
Університету 

«Україна»

Магістерські 
роботи та 

доповідь на 
науковій 

конференції.

Підготовлені 
і на відміно 

захищені 
магістерські 

роботи; 
відзначені 
Премією 
Кумпана 

(www.  cic  -  
wsc  .  org   

http://www.cic-wsc.org/
http://www.cic-wsc.org/
http://www.cic-wsc.org/
http://www.cic-wsc.org/
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/2
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/2
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/2
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/
http://iescr-catholic.ucoz.de/


Doc 353)
3.2. Етап ІІ

Розробка концепції 
міжнародної агропро-

мислово-фінансової групи 
космічної безпеки 

(МАПФГ КБ) як креативної 
складової майбутньої 
міжнародної асоціації 

промислово-фінансових 
груп (МАПФГ) в умовах 

якісної перебудови 
ноосфери

І кв. 
2009  р.
ІУ кв. 
2015 р.

Виконавці:
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В.,
Л.Б. Гречаник,
Д.е.н., проф. 
О.А. Турецький,
А. Дутка

Доповідь на 
наукові 

конференції 
та розробка 

рекомендацій 
керівництву 

Польщі і 
України.

Підготовлена 
і зроблена у 
2911 р. 24 
березня.

Науковий керівник теми:
Академік АЕН України, професор, д.е.н.         /підпис/             О.А. Турецький

Вчений секретар Азовського (Українського) відділення
Академії економічних наук і підприємницької діяльності,
ст. науковий співробітник /підпис/           М.Г. Тузовська 

Директор  Інституту економіко-соціокультурних
досліджень ім. Ольги В.Васильєвої-Католик, д.е.н.

/підпис/                     О.В. Васильєв-Мюллер

Державна  тематика: 4.4.14.  Дослідження  динаміки  та  моделювання 

економічних,  політичних,  соціальних,  демографічних,  етнічно-

національних і культурних процесів в Україні і в світі.

Науково-дослідна праця за темою «Дослідження проблем формування єдиного  
правового поля в Україні»  на період 2011-2015 рр. (1994-1999)

Терміни виконання теми Строки 
виконання 

робіт

Науковий 
керівник 
теми та 

виконавці

Очікувані 
результати 

та місце 
впровадження

Додаткові 
примітки1 кв. 2011 р. ІУ кв. 2015 р. 

п.п.
 №№       Мета дослідження. Зміст  
               головних етапів  по рокам.

1 2 3 4 5 6

ІЕСКД ім. О.Васильєвої-Католик і Станіславівське, Маріупольське і Львівське 
ім. В.В. Леонтьєва  Представництва Азовського відділення Академії ЕНіПД

Розробка  сучасної  концепції Акад.УАН, Пропозиції Використан-



взаємодії різних соціальних груп 
і  прошарків  населення  (із 
урахуванням законів  збереження 
праці  і  незнищуємості 
інтелектуально-духовної праці)  з 
метою  створення  більш 
прогнозованого  і  безпечного 
світу.

к.ю.  н.,  д-р 
права,  д-р 
філософії,  д-р 
канонічно-го 
права 
Луцький І.М.,
Академік Нью-

Йоркської 
Академії наук, 

с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В.

НАН Укр. та 
керівництву 
України і 
Російської 
Федерації

ня  безкош-
товних Інте-
рнет ресурсів 
Російської 
Федерації

Підтема «а» Керівник 
підтеми

4.
Дослідження проблем 
формування єдиного 
правового поля 
церковно-канонічного 
права в Україні

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2014 р.

Акад.УАН,  к. 
ю.н., д-р права, 
д-р  філософії, 
д-р  канонічно-
го  права 
Луцький І.М.,

Виконавці:
Д-р  філософії, 
к.  філос.  н. 
Яцук Н.Є.

Дисертаційні 
роботи, 

доповіді на 
наукові 

конференції, 
монографії та 

пропозиції 
керівництву 

УГКЦ

На 
31.03.2011
22 матеріали 
на Web-Page: 
http://azov-
academy.ucoz
.org
 

4.1. Етап І
Розробка концепції 

динаміки і особливостей 
розвитку сімейно-родинних 

аксіологем у домінуючих 
християнських конфесіях 

України.

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2012 р.

Виконавці:
Д-р  філософії, 
к.  філос.  н. 
Яцук Н.Є.,
о. Василь Р. Г., 
член-кор. УАН, 
к.ю.н.,  доц.  у-
ту  Луцький  Р. 
П.

Доповіді на 
наукові 

конференції

Підготовлені 
дві доповіді 
на Інтернет 
конференцію
 http://azov-
academy.ucoz.
org/publ/0-2 

4.2. Етап ІІ
Розробка концепції 
трудової етики як 
виправдання ідеї 

канонічності 
християнських Церков в 

Україні, що обстоюють свій 
зв'язок з Церквою 

Володимира Великого.

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2012 р.

Виконавці:
Д-р  філософії, 
к.  філос.  н. 
Яцук Н.Є.,
о. Василь Р. Г., 
член-кор. УАН, 
к.ю.н., доц. у-
ту Луцький Р. 

П.

Доповіді на 
наукові 

конференції 
Розроблено 
обгрунтуван-
ня, яке є в 
Інтернеті
 http://azov-
academy.ucoz.
org/publ/0-2

4.3 Етап ІІІ
Розробка концепції єдності 

українського народу у 
своєму відчуті і розумінні 

ключових засад 
християнської моралі, 
незважаючи на різні 

формальні конфесійні 
відмінності.

І кв. 
2012 р.
ІУ кв. 
2013 р.

Виконавці:
Д-р  філософії, 
к.  філос.  н. 
Яцук Н.Є.,
о. Василь Р. Г., 
член-кор. УАН, 
к.ю.н., доц. у-
ту Луцький Р. 

П.

Доповіді на 
наукові 

конференції, 
монографії

Дисертація 
о.І.М.Луць-
кого є в Ін-
тернеті (302 
читача)
http://iescr-
catholic.ucoz.
de/publ

4.4. Етап ІУ Виконавці: Доповіді на Програма і 4-

http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-2
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-2
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-2
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-2
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-2
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-2
http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/


Проведення  емпіричних 
досліджень щодо:
-глибини  розуміння 
вихідних  принципів 
канонічного права на рівні 
суспільної  свідомості 
українського народу;
-механізмів  впливу 
задоволення  різними 
аспектами  соціального 
життя на дотримання норм 
канонічного права;
-механізмів фіксації 
християнської моралі на 
рівні буденної свідомості.

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2013 р.

Д-р  філософії, 
к.  філос.  н. 
Яцук Н.Є.,
о. Василь Р. Г., 
член-кор. УАН, 
к.ю.н., доц. у-
ту Луцький Р. 

П.,
Акад.УАН, к. 

ю.н., д-р права, 
д-р філософії, 
д-р канонічно-

го права 
Луцький І.М.

наукові 
конференції, 
монографії

ри доповіді 
Інтернет 

конференції
http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-7 
 

4.5. Етап У
Інституалізація механізмів 
єдиного правового поля в 

Україні.

І кв. 
2013 р.
ІУ кв. 
2014 р.

Виконавці:
Д-р  філософії, 
к.  філос.  н. 
Яцук Н.Є.,
о. Василь Р. Г.

Доповіді на 
наукові 

конференції, 
монографії

Підтема «б» Керівник 
підтеми

5. Проблем формування 
єдиного правового поля в 

Україні і розвиток 
підприємницьких ініціатив 
у етнічно неоднорідному 

середовищі. 

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2015 р.

Академік Нью-
Йоркської 

Академії наук, 
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В.

Дисертаційні 
роботи, 

доповіді на 
наукові 

конференції, 
монографії та 

пропозиції 
керівництву.

На 31.03.11
26 матеріалів 
на Web-Page: 
http://azov-
academy.ucoz
.org

5.1. Етап І
Корегування  методологіч-
них  засад  етнічно-
соціального прогнозування, 
яка спирається на методику 
етнічно-соціальної  страти-
фікації.

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2012 р.

Виконавці:
Д-р  філософії, 
к.  філос.  н. 
Яцук  Н.Є., 
ст.н.с.  Тузов-
ська  М.Г., 
к.п.н.,  д.ф. 
Лукач  У.Р., 
проф.,  д.е.н. 
Лугуа Р.А.

Скорегована 
програма 

економіко-
етнічно-

соціального 
прогнозу у 

промислових 
центрах, 

інформація по 
дисертації.

Розміщені на 
укр. і рос. 
мовах  дисе-
ртація д-ра 
комерції Р.А. 
Логуа
http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-5 
(397 просм.)
http://iescr-
catholic.ucoz.
de/publ 

5.2. Етап ІІ
Розробка низки підприєм-

ницьких ініціатив  до Євро-
2012 на засадах концепції 

незнищуванності інтелект-
туально-духовної праці.

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2012 р.

Виконавці:
д-р філ., к.і.н. 
Т.І.Гуменюк, 
М.Ю.Лозюк, 

д.мист. І.В. Гре-
бенюк, к.ф.-м.н. 

О.В. Огірко, 
к.т.н. М.О. Дін-
ченко, к.і.н. А.І. 

Випасняк, З. 
Соколовський і 

Інформаційні 
матеріали 

керівництву 
Львівської і 
Донецької 
областей, а 

також 
керівництву 

України і 
Російської 

Матеріали 
(12), які є на 

Інтернет - 
сторінках

http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-5 ,
http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-4 ,

http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-4
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-4
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-4
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-7
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-7
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-7


працівники 
обласних 

держадміністра-
цій

Федерації. http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-3 

5.3. Етап ІІІ
Аналіз практики 

проведення міжнародних 
екологічних програм і 

інтенсивного практикуму. 

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2015 р.

Виконавці:
Паламарчук В. 
І., Дида Н.  І., 
Айтай О. Й., 

Кузьмик Р. В., 
Арділаль Д., 
Марущак М., 
Григорчук Д., 
Павлюк І. І., 
Гота Т. М., 

Пилип М. В.,
Козак В. І., 

Маринець В. 
Ю., Федор 
Вишован, 
Дмитрій 

Арделану, 
Димітрій 

Григорчук, 
Ігор Бойчук, 

Роман Кузьмік, 
Марія Матчук, 
Анна Мальон, 
Андрій Халус, 
Наталія Цим-

бота

Інформаційні 
матеріали:

http://perso.ora
nge.es/elg79/p

rincipe
%20Albert.ht

m ,
http://perso.ora
nge.es/elg79/pl

anet
%20photo.htm 

,
http://perso.wa
nadoo.es/derfo
nia.s.l./11-02-
07%20Semina

r
%20Acad.pdf, 
http://perso.wa
nadoo.es/derfo
nia.s.l./SEMIN
ARY%20OF

%20SCIENCE
S.htm , 

http://perso.wa
nadoo.es/derfo
nia.s.l./plant.ht

m  , 
http://perso.wa
nadoo.es/derfo
nia.s.l./369.ht

m , 
http://perso.wa
nadoo.es/derfo
nia.s.l./359%2
0documento.ht

m , 
To European 

Union - 
Intensive in 
University / 

Інтенсивний 
практикум по 

«Паблік 
рілейшнз» 
http://azov-

academy.ucoz.
org/publ/0-4 

Матеріал є 
на сайті 
ООН :

http://hqweb.
unep.org/billi
ontreecampai
gn/UnderThe
BaobabTree/i
_index.asp?
page=posts&t
opic=4  ,
http://hqweb.
unep.org/billi
ontreecampai
gn/UnderThe
BaobabTree/i
_index.asp?
page=posts&t
opic=4&LastI
D_4=1732&p
ageNum_4=3 
,
http://hqweb.
unep.org/billi
ontreecampai
gn/UnderThe
BaobabTree/i
_index.asp?
page=posts&t
opic=4&LastI
D_4=1027&p
ageNum_4=4 
,
http://hqweb.
unep.org/billi
ontreecampai
gn/UnderThe
BaobabTree/i
_index.asp?
page=posts&t
opic=4&LastI
D_4=238&pa
geNum_4=7 ,

Підтема «г» Керівник 

http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4&LastID_4=238&pageNum_4=7
http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4&LastID_4=238&pageNum_4=7
http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4&LastID_4=238&pageNum_4=7
http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4&LastID_4=1027&pageNum_4=4
http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4&LastID_4=1027&pageNum_4=4
http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4&LastID_4=1027&pageNum_4=4
http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4&LastID_4=1732&pageNum_4=3
http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4&LastID_4=1732&pageNum_4=3
http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4&LastID_4=1732&pageNum_4=3
http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4
http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4
http://hqweb.unep.org/billiontreecampaign/UnderTheBaobabTree/i_index.asp?page=posts&topic=4
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-4
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-4
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-4
http://azov-academy.ucoz.org/publ/informacionnoe_obespechenie_distancionnogo_obuchenija/makroehkonomika_economics_lekcii/to_european_union_intensive_in_university_intensivnij_praktikum_po_pablik_rilejshnz/11-1-0-89
http://azov-academy.ucoz.org/publ/informacionnoe_obespechenie_distancionnogo_obuchenija/makroehkonomika_economics_lekcii/to_european_union_intensive_in_university_intensivnij_praktikum_po_pablik_rilejshnz/11-1-0-89
http://azov-academy.ucoz.org/publ/informacionnoe_obespechenie_distancionnogo_obuchenija/makroehkonomika_economics_lekcii/to_european_union_intensive_in_university_intensivnij_praktikum_po_pablik_rilejshnz/11-1-0-89
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./359%20documento.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./359%20documento.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./359%20documento.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./369.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./369.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./369.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./plant.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./plant.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./plant.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./SEMINARY%20OF%20SCIENCES.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./SEMINARY%20OF%20SCIENCES.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./SEMINARY%20OF%20SCIENCES.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./11-02-07%20Seminar%20Acad.pdf
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./11-02-07%20Seminar%20Acad.pdf
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./11-02-07%20Seminar%20Acad.pdf
http://perso.orange.es/elg79/planet%20photo.htm
http://perso.orange.es/elg79/planet%20photo.htm
http://perso.orange.es/elg79/planet%20photo.htm
http://perso.orange.es/elg79/principe%20Albert.htm
http://perso.orange.es/elg79/principe%20Albert.htm
http://perso.orange.es/elg79/principe%20Albert.htm
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-3
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-3
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-3


підтеми
6. Теоретичні засади та 

практики формування 
єдиного освітнього 

простору в Східній Європі.

І кв. 
2006 р.
ІУ кв. 
2018 р.

Академік Нью-
Йоркської 

Академії наук, 
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В.

Дисертаційні 
роботи, 

доповіді на 
наукові 

конференції, 
монографії та 

пропозиції 
керівництву.

На 31.03.11
8 матеріалів 
на Web-Page: 
http://azov-
academy.ucoz
.org

6.1. Етап І
Впровадження 

методологічних розробок 
по соціально-статусному 

стимулюванню  у практику 
створення громадських 

об’єднань для проведення 
громадських атестаційних 

заходів. 

І кв. 
2006 р.
ІУ кв. 
2011 р.

Виконавці:
Академік 

Академії еко-
номічних наук 
України, д.к., 
к.е.н., с.н.с. 

Васильєв В.О., 
к.т.н. Король 
В.І., Пуляно-

вич М.М., 
Штефуца Г.,
Лозюк М.Ю. 

та керівництво 
підприємств.

Устав, 
протоколи, 

спільні заяви, 
дисертаційні 

роботи на 
громадську 
атестацію, 

звернення до 
керівників 

університетів.

Матеріали на 
Інтернет - 
сторінках

http://perso.w
anadoo.es/der
fonia.s.l./Aca
demiaHust.ht
m ,
http://perso.w
anadoo.es/der
fonia.s.l./New
%20Project.ht
m 

6.2. Етап ІІ
Аналіз практики 

проведення громадських 
атестаційних заходів з 

використанням 
міжнародних Інтернет-

ресурсів та розробка 
пропозицій щодо 

удосконалення Болонського 
процесу.

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2018 р.

Виконавці:
Д.е.н., проф. 
О.А. Турець-
кий, д.е.н., 

проф. Р.А.Ло-
гуа, 

Криховецький 
І.З., Гребенюк 
В.В., Гребе-

нюк І.В.

Дисертаційні 
роботи, 

доповіді на 
наукові 

конференції

Дисертаційні 
роботи на 
Інтернет - 
сторінках

http://iescr-
catholic.ucoz.
de/publ/0-2 ,
http://iescr-
catholic.ucoz.
de/publ/0-1 

6.3. Етап ІІІ
Розробка сучасної 

концепції взаємодії різних 
соціальних груп і 

прошарків населення.

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2018 р.

Виконавці:
Академік Нью-

Йоркської 
Академії наук, 

с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В., 
Д.е.н., проф. 
О.А. Турець-
кий, д.е.н., 

проф. Р.А.Ло-
гуа, 

Доповіді на 
наукові 

конференції, 
звернення до 

керівників 
університетів.

Розроблена 
анкета і 
проводиться 
інтервьюіров
аніє в Івано-
Франківській 
та Рівнен-
ській 
областях.

Наукові керівники теми:
Доктор канонічного права, професор          /підпис/          І.М. Луцький

http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-2
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-2
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-2
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./New%20Project.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./New%20Project.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./New%20Project.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./AcademiaHust.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./AcademiaHust.htm
http://perso.wanadoo.es/derfonia.s.l./AcademiaHust.htm
http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/


Д.е.н., с.н.с. /підпис/                     О.В. Васильєв-Мюллер

Секретар вченої ради   Інституту економіко-соціокультурних
досліджень ім. Ольги В.Васильєвої-Католик, 
Ст. науковий співробітник                           /підпис/             М.Г. Тузовська 

Державна  тематика: 4.9.4.  КУЛЬТУРНІ  ТРАДИЦІЇ.  ПРОБЛЕМИ 

ІНТЕГРАЦІЇ  КУЛЬТУРНОЇ  СПАДЩИНИ  В  ДУХОВНЕ  ЖИТТЯ 

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Науково-дослідна  праця  за  темою  «Створення  комфортного  соціально-

культурного  середовища  у  системі  населених  пунктів з  використанням 

новітніх технологій виробництва»  на період 2011-2015 рр. (1994-1999)

Терміни виконання теми Строки 
виконання 

робіт

Науковий 
керівник 
теми та 

виконавці

Очікувані 
результати 

та місце 
впровадження

Додаткові 
примітки1 кв. 2011 р. ІУ кв. 2015 р. 

п.п.
 №№       Мета дослідження. Зміст  
               головних етапів  по рокам.

1 2 3 4 5 6

ІЕСКД ім. О.Васильєвої-Католик і члени вченої ради  Азовського відділення 
Академії ЕНіПД

Розробка  сучасної  концепції 
створення  підприємницьких 
інтелектуально  насичених 
інфраструктурних  підрозділів 
переважно  у  промислово 
фінансових  групах  на  основі 
вивчення  взаємодії  різних 
соціальних  груп  і  прошарків 
населення  (із  урахуванням 
законів  збереження  праці  і 
незнищуємості  інтелектуально-
духовної праці).

Проф.,  д.т.н. 
Мельник П.І.,
Академік Нью-

Йоркської 
Академії наук, 

с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В.

Пропозиції 
НАН Укр. і 
керівництву 
України. 

Використан-
ня  безкош-
товних Інте-
рнет ресурсів 
Російської 
Федерації

Підтема «а» Керівник 
підтеми

7.

Програма Пам’яті 
В.М. Чорновола
«Червона Книга 
Європи» - історико-
культурний комплекс 
«Хутір Католик» 

І кв. 
1994 р.
ІУ кв. 
2015 р.

Академік Нью-
Йоркської 

Академії наук, 
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В.
Виконавці:

Акал. АЕНУ, 

Наукові 
доповіді на 

міжнародних 
конференція, 
монографії та 

пропозиції 
керівництву 
Донецької 

На 
31.03.2011
5 матеріалів 
на Web-Page: 
http://azov-
academy.ucoz
.org
 http  ://  kumpan  -  

http://kumpan-muller.ucoz.de/
http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/
http://azov-academy.ucoz.org/


(продовження підтеми 
«б»  теми «Етнічно-
соціальне прогнозуван-
ня – інструмент стабі-
лізації  соціально-еко-
номічного розвитку» за 
академічним планом 
1997 року)

Д.к.,с.н.с.,к.е.н. 
В.О.Васильєв,
І.П.Хілобок 

(Чернявська), 
С.К.Гасієв, 

В.Є.Ушкалов, 
А.В. Зубарева,
Л.Н.Кузьмін-

ков, К.В.Конс-
тантінов, О.Г. 

Ольгіна, 
В.Є.Юхно, 

к.і.н. І.І.Лиман.

обл. та 
України

muller  .  ucoz  .  de   

7.4. Етап УІІІ
Підготовка і проведення 
Конференції-Засідання 

вченої Ради АВ Академії 
ЕНіПД 18.12.1999 р., 

присвяченої 145-річчю 
героїчної оборони 

Приазов’я під керівницт-
вом отаманів Війська 

Азовського (1854 р.), яку 
провели у Пам'ять 

В’ячеслава Максимовича 
Чорновола

ІУ кв. 
1999 р.
ІУ кв. 
2002 р.

Виконавці:
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В.
І.П.Хілобок 

(Чернявська), 
С.К.Гасієв, 

В.Є.Ушкалов, 
А.В. Зубарева,
Л.Н.Кузьмін-

ков, К.В.Конс-
тантінов, О.Г. 
Ольгіна, к.і.н. 

І.І.Лиман,
В.Є.Юхно,

Заснування  з 
о. Василем 
Мултихом 

Іменної 
академічної 
нагороди – 

Медалі 
«Митрополи-

та Готії та 
Кафи, 

Святого 
Ігнатія» та 
проведення 
конференції

Бюлетені АВ 
АЕНіПД №

№3,4.5; 
Доповіді на 

наукові 
конференції 
в  Варшаві в 
2000-2001 р.
Переказ $70 

професорами 
Університету 
у Варшаві на 
рахунок АВ 
АЕНіПД для 
виконання 
програми.

7.5. Етап ІХ
Моделювання плану 

будівель на Хуторі Католик 
згідно із малюнком 

А.І.Куїнджі «Українська 
ніч» /на Хуторі Католик, а 
також планом реального 
фундаменту будівель і 

частки господарчої будівлі, 
які збереглися до 1996 р.

І кв. 
2010 р.
ІУ кв. 
2012 р.

Виконавці:
Д-р мистецтв, 
І.В. Гребенюк, 

с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В.

Використати 
комп’ютерну 

програму і 
підготовити 

матеріали для 
розміщення 
на Інтернет - 

сторінках 

Матеріали на 
Інтернет - 
сторінках
http://kumpan-
muller.ucoz.de/
publ ,
http://azov-
academy.ucoz.
org/publ/0-5 

7.6. Етап Х
Продовження компанії 
залучення українських 

діаспор з далекого 
зарубіжжя  до відбудови 

історико-культурного 
комплексу «Хутір Католик» 

з Пам’ятним Знаком 
«Казакам і Отаманам - 

офіцерам Війська 
Азовського»

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2015 р.

Виконавці:
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Мюллер О.В.
І.П.Хілобок 

(Чернявська), 
З.Б. Соколов-

ський

Листи, статті, 
пропозиції, 

проекти.

Проект З.Б. 
Соколов-

ського вже є 
на Інтернет – 

сторінці
http://azov-
academy.ucoz.
org/publ/0-5

7.7. Етап ХІ
Розробка у рамках 

виконання програми І кв. 

Виконавці:
с.н.с., д.е.н. 
Васильєв- 

Монографія 
та пропозиції 
керівництву 

Матеріал на 
Інтернет – 
сторінці

http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-5
http://kumpan-muller.ucoz.de/publ
http://kumpan-muller.ucoz.de/publ
http://kumpan-muller.ucoz.de/publ
http://kumpan-muller.ucoz.de/


«Червона Книга культур 
Європи»  концепції впливу 
історичної значущості події 

на всі творчі роботи і 
соціально-культурні заходи, 

які пов’язані з нею.

2011 р.
ІУ кв. 
2018 р.

Мюллер О.В.
І.П.Хілобок 
(Чернявська)

України, 
пропозиції 

щодо 
відродження 
Георгієвсь-

кого 
Монастиря

http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-4 

Підтема «б» Керівник 
підтеми

8. Створення 
комфортного 

середовища у системі 
населених пунктів з 

гармонійним 
поєднанням історичної 

настройки і 
навколишнього 

середовища.

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2015 р.

Проф., к.т.н., 
с.н.с. В.Д.Ка-

сіянчук
Виконавці:

Д-р мистецтв 
І.В.Гребенюк, 
доцент ун-ту 

З.Б.Соколовськ
ий, викл. О.Я. 

Янощак-
Пшибила

Наукові 
доповіді на 

міжнародних 
конференція, 
монографії та 

пропозиції 
керівництву 

України

На 
31.03.2011
матеріали на 
Інтернет - 
сторінках
www  .  cic  -  
wsc  .  org   
Doc 439, 440

8.1. Етап І
Концептуальні 
дослідження 

архітектурного 
розвитку

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2012 р.

Виконавці:
Д-р мистецтв 
І.В.Гребенюк, 
доцент ун-ту 

З.Б.Соколовськ
ий, викл. О.Я. 

Янощак-
Пшибила

Наукові 
доповіді на 

міжнародних 
конференція, 

статті на 
Інтернет - 
сторінках

Матеріал на 
Інтернет – 
сторінках
http://iescr-
catholic.ucoz.
de/publ ,
http://iescr-
catholic.ucoz.
de/publ/0-2 

8.2.

Етап ІІ
Дослідження комфортного 

середовища у системі 
населених пунктів.

І кв. 
2012 р.
ІУ кв. 
2013 р.

Виконавці:
Д-р мистецтв 
І.В.Гребенюк, 
доцент ун-ту 

З.Б.Соколовськ
ий, викл. О.Я. 

Янощак-
Пшибила

Наукові 
доповіді на 

міжнародних 
конференція, 

статті на 
Інтернет - 
сторінках

8.3.

Етап ІІІ
Дослідження та 

обґрунтування сучасного 
підходу із впровадженням 

новітніх технологій в 
розвитку архітектурно-

містобудівного середовища.

І кв. 
2013 р.
ІУ кв. 
2014 р.

Виконавці:
Д-р мистецтв 
І.В.Гребенюк, 
доцент ун-ту 

З.Б.Соколовськ
ий, викл. О.Я. 

Янощак-
Пшибила

Наукові 
доповіді на 

міжнародних 
конференція, 

статті на 
Інтернет - 
сторінках

8.4.

Етап ІУ
Дослідження принципу 
колірного контрасту та 
гармонії, з врахуванням 

наявності і використання 
місцевих будівельних 
матеріалів і народних 

художніх традицій.

І кв. 
2014 р.
ІУ кв. 
2015 р.

Виконавці:
Д-р мистецтв 
І.В.Гребенюк, 
доцент ун-ту 

З.Б.Соколовськ
ий, викл. О.Я. 

Янощак-
Пшибила

Наукові 
доповіді на 

міжнародних 
конференція, 

статті на 
Інтернет - 
сторінках

Підтема «в» Керівник 

http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-2
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-2
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-2
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ
http://www.cic-wsc.org/
http://www.cic-wsc.org/
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-4
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-4
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-4


підтеми
9 Збереження Візантійських 

традицій у творчості 
меотійських греків та деякі 
методологічні підходи до 

збереження грецьких 
діалектів в Приазов’ї 

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2015 р.

Л.Н.Кузьмін-
ков, К.В.Конс-

тантінов

Дисертаційні 
роботи, 

доповіді на 
наукові 

конференції

На 
31.03.2011
4 матеріали 
на Інтернет - 
сторінках
http://iescr-
catholic.ucoz.
de/publ/0-1 ,

9.1. Етап ІУ
Деякі методологічні 

підходи до збереження 
грецьких діалектів в 

Приазов’ї 

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2011 р.

Виконавці:
Л.Н.Кузьмін-
ков, та його 
учні і члени 

Маріупольсь-
кого 

Представниц-
тва АВ 

Академії 
ЕНіПД

Матеріали до 
дисертаційної 

праці члена 
совета 

Маріуполь-
ського 

общества 
греків 

Л.Н.Кузьминк
ова. 

Тема 
затверджена 
Протоколом 
№ 14/4-4 від 
13.04.2000 р. 

рішення 
расширеной 

Президії 
Українського 
(Азовського) 
відділення 
Академії 
ЕНіПД

http://iescr-
catholic.ucoz.
de/publ/0-1 

9.2. Етап У
Збереження Візантійських 

традицій у творчості 
меотійських греків

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2011 р.

Виконавці:
К.В.Конс-

тантінов та 
його учні і 

члени 
Маріупольсь-

кого 
Представниц-

тва АВ 
Академії 
ЕНіПД

Матеріали 
до 

дисертацій-
ної праці 

члена 
совета 

Маріуполь-
ського 

общества 
греків 

В.К.Конс-
тантінова

Тема 
затверджена 
Протоколом 
№ 14/4-4 від 
13.04.2000 р. 

рішення 
расширеной 

Президії 
Українського 
(Азовського) 
відділення 
Академії 
ЕНіПД

http://iescr-
catholic.ucoz.
de/publ/0-1

9.3. Етап УІ
Революційна 

розбудова.
http://azov-

academy.ucoz.org/publ/to_ev
ro_2012_quot_new_greek_3
9_s_art_in_mariupol_quot_re
voljucionnoe_sozidanie_prod

olzhenie/2-1-0-98 

І кв. 
2011 р.
ІУ кв. 
2015 р.

Виконавці:
Д-р мистецтв 
І.В.Гребенюк, 

учні 
Л.Н.Кузьмін-

кова, 
К.В.Конс-

тантінова, учні 
доцента ун-ту 

З.Б.Соколовськ
ого, викл. О.Я. 

Янощак-

Доповіді на 
наукових 

конференціях, 
гравюри, 
рисунки, 

композиції

Матеріали на 
Інтернет – 
сторінці 

http://azov-
academy.ucoz
.org/publ/0-3 

http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-3
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-3
http://azov-academy.ucoz.org/publ/0-3
http://azov-academy.ucoz.org/publ/to_evro_2012_quot_new_greek_39_s_art_in_mariupol_quot_revoljucionnoe_sozidanie_prodolzhenie/2-1-0-98
http://azov-academy.ucoz.org/publ/to_evro_2012_quot_new_greek_39_s_art_in_mariupol_quot_revoljucionnoe_sozidanie_prodolzhenie/2-1-0-98
http://azov-academy.ucoz.org/publ/to_evro_2012_quot_new_greek_39_s_art_in_mariupol_quot_revoljucionnoe_sozidanie_prodolzhenie/2-1-0-98
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/0-1
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/zberezhennja_vizantijskikh_tradicij_u_tvorchosti_meotijskikh_grekiv_do_disertacijnoji_praci_v_k_konstantinova/1-1-0-29
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/zberezhennja_vizantijskikh_tradicij_u_tvorchosti_meotijskikh_grekiv_do_disertacijnoji_praci_v_k_konstantinova/1-1-0-29
http://iescr-catholic.ucoz.de/publ/zberezhennja_vizantijskikh_tradicij_u_tvorchosti_meotijskikh_grekiv_do_disertacijnoji_praci_v_k_konstantinova/1-1-0-29


Пшибила 

Наукові керівники теми:
Проф., д.т.н.                                                              /підпис/                   П.І.Мельник 

Секретар вченої ради   Інституту економіко-соціокультурних
досліджень ім. Ольги В.Васильєвої-Католик, 
Ст. науковий співробітник                                        /підпис/            М.Г. Тузовська 












