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30 листопада — 1 грудня 2007 р. у Києві, в Па

лаці мистецтв "Український дім", проходив І
й
Економічний форум українців світу (ЕФУС), що
його організували Міжнародна громадська ор

ганізація українців (МГОУ) "Четверта Хвиля" й
українська всесвітня Координаційна Рада.

У Форумі взяли участь українські підприєм

ці й фахівці різних галузей економіки з України
та 23 країн світу, представники центральних
і місцевих органів влади та профільних
міністерств.

Перед учасниками Форуму стояло завдан�
ня: визначити місце української економіки в
глобальному світовому господарстві; запро�
понувати стратегію стійкого екологічно без�
печного розвитку українського суспільства та
інноваційну модель упровадження цієї стра�
тегії; означити перспективні напрями розвит�
ку українського малого й середнього бізнесу та
створити координаційно�діловий центр його
підтримки для залучення вітчизняних і закор�
донних інвестицій; зініціювати систему право�
вої та організаційної експертизи інноваційних
проектів та страхових гарантій інвестиціям;
зініціювати створення цілісної національної
системи творення й поширення культурно�ін�
формаційних продуктів для духовного жив�
лення й саморозвитку українського етнічного
соціуму в Україні та за кордоном.

Найгострішою на сьогодні є проблема зас�
тарілих виробничих відносин на селі та влас�

ності на землю. Особливу тривогу викликає
загрозлива тенденція збагачення окремих  груп
за рахунок унікальних українських ґрунтів —
основного національного багатства і, як ре�
зультат, збідніння всього суспільства. Бо не всі,
хто має гроші й землю, є українським господа�
рем і дбає про національне господарство. Тому
необхідно чітко означити ціннісні орієнтири в
нашому національному господарстві: прибу�
ток — не заради самого прибутку, гроші — не
заради самих грошей. Людина має працювати
не для того, аби вижити біологічно, а для куль�
турного саморозвитку в перспективі духовної
зрілості. Зрештою, найвища мета і головний
результат творчо
продуктивної діяльності
людини на Землі — творіння її зрілого духу. А
для цього кожен громадянин має володіти
часткою національного природного ресурсу, і
все національне багатство повинне стати осно�
вою саморозвитку нації. Весь національний ре�
сурс — природний і людський — повинен пра�
цювати на духовну перспективу. А національна
ідея — це і є програма культурного саморозвит

ку нації власними силами на власних ресурсах.

Для реалізації цієї життєвої програми не�
обхідні нові ціннісні орієнтири національної
державницької ідеології й достатній ресурс
(критична маса) інтелектуального потенціалу
нації. Проблема накопичення необхідного
конструктивного потенціалу національного
інтелекту полягає в тому, що 25 % продуктив�
ного українського соціуму перебуває за межа�
ми України. Тому провідною ідеєю Форуму
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стала нова раціональна парадигма: "українці —
для України". Для консолідації українського
інтелектуального потенціалу необхідно пере�
дусім створити єдине національне інфор�
маційне поле, засобами формування якого
мають стати потужні україномовні ЗМІ, які
забезпечуватимуть високоякісною інфор�
маційною поживою український соціум у сві�
ті й поширюватимуть достовірну інформацію
про Україну. Як необхідна якісна біологічна
(органічна екологічно чиста) пожива для
оновлення національного генофонду, так само
необхідна якісна духовно�інтелектуальна по�
жива для самовідтворення й саморозвитку ці�
лісного національного єства.

І�й Економічний форум українців світу зас�
відчив: інтелектуальний потенціал, напрацьо�
ваний на попередніх чотирьох Всесвітніх фо�
румах українців, починає переходити від кри�
тичної маси в дієвий ресурс, воля якого
спрямовується на підвищення якості життя.
Ми вже відходимо від критичного аналізу й
беремося до конструктивного синтезу, до
дієвого соціально�економічного моделювання
на науковій основі.

Національна ресурсна система має бути
орієнтована не на самодостатнє накопичення
матеріальних статків, а на духовний розвиток
суспільства. Особливості українського духов�
но�морального досвіду, наш науковий потен�
ціал і відтворювані природні ресурси націо�
нального господарства мають стати нашими
дієвими чинниками у виборюванні гідного
життя в глобальному соціально�економічному
просторі. У глобальному світовому просторі
точиться боротьба між руйнівними тенденція�
ми нагромадження матеріального, паразитич�
ними стереотипами споживацтва і стійким
культурним розвитком продуктивних сил на
засаді моральної дієвості й духовної зрілості.

Учасники ЕФУС явили адекватне бачення
проблем в усіх галузях нашого національного
господарства: економічні труднощі безпосе�

редньо пов'язані з недосконалою системою
суспільного управління та неможливістю пов�
ною мірою реалізувати інтелектуальний по�
тенціал нації у власній країні через відсутність
стратегії розвитку українського суспільства.
Усю сукупність проблем можна розв'язати
тільки за умови чіткої ідеологічної орієнтації
та нової системи суспільного управління на
стратегічних засадах за цілями та результата�
ми. Ця стратегічна управлінська система
діятиме на засадах національної ідеології, яка
об'єднає своїми ціннісними орієнтирами ук�
раїнські продуктивні сили на батьківщині та
за її межами.

Стратегічним напрямком прискореного
розвитку українського суспільства Форум
визначив: системне поєднання інтелектуаль�
ного потенціалу нації, інноваційного підходу
до використання природних ресурсів як ос�
новного національного багатства та іннова�
ційної моделі формування системи суспільно�
го управління як дієвого механізму стратегії
національного розвитку. 

Форум зініціював створення постійно дію�
чої Національної комісії зі стійкого екологічно
безпечного розвитку України під патронатом
Президента України для розробки і впровад�
ження Стратегії стійкого розвитку українсько�
го суспільства та запровадження інноваційної
моделі формування системи управління — но�
вої ідеології управління суспільством та еко�
номікою України на основі національної тра�
диції. Вирішено також створити Координаційно

діловий центр підтримки малого й середнього
бізнесу для залучення вітчизняних і закордон�
них інвестицій у взаємодії з Українською світо�
вою інформаційною мережею та Українською
світовою економічною мережею — структурни�
ми підрозділами МГОУ "Четверта Хвиля".

Роботу І Економічного форуму українців
світу визнано своєчасною і перспективною
громадською ініціативою та ухвалено прово�
дити цей форум щорічно.


