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ДАЙДЖЕСТ 
№3/2011 

 
Розповсюджується  

серед випускників Національної академії державного управління  
при Президентові України та її регіональних інститутів, науковців, 

депутатів місцевих рад, державних службовців,  
друзів та партнерів по громадській роботі 

ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
 

 
 
 
 

Перелік постійної адресної розсилки – 6200 примірників 
Розсилку можна отримати, надіславши заявку за адресою:  

elitestate@ukr.net 
http://elita-derzhavy.livejournal.com 
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На поточному тижні увесь світ відмічає 

Міжнародний жіночий день. З історії цього свята 
відомо, що до 1918 року воно припадало на 23 

лютого і мало назву «дня боротьби за права 
жінки». 

 
В газетах того часу 8-е березня називали "днем 
огляду бойових сил робітниць і селянок всієї 

країни". Про весну та любов ніхто не згадував, 
головний акцент робився на відвідуванні зборів, 
гуртків політграмоти та долучення їх до процесу 

класової боротьби та соціалістичного 
будівництва. 

 
Ми ж з вами святкуємо перше весняне свято. І 

воно присвячене найголовнішій половині 
людства - ЖІНКАМ. 

 
Нас з вами, дорогі жінки, об’єднують не лише протилежності. Це також жага 

свободи, але свободи для чого – для пізнання та звершень! І це в нас спільне. Еліта 
держави не може перебувати в спокої. Її задача перебувати в пошуку, в творчості. 
Ми перестаємо бути елітою, коли ми бездіяльні. Елітою ми є в дії! 

Вітаю з чарівним днем весни. Днем, коли не подарунок символічної квітки 
свідчить про пробудження природи, не надмірна увага чоловіків до вас показує 
внутрішній розквіт людських душ, не обов’язок брати участь в урочистостях 
примушує серце змінити ритм, а глибока пошана до вашої місії на цій планеті, до 
того тепла душі, яке ми вперше відчули ще перед народженням. 

Отже, зі святом, найкраща половина нашої «Еліти»! 
Зі світлим днем весни! 

 
З повагою 
Олександр Андрєєв 
Віце-президент Громадської організації "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" 
та члени ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
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Розумницям-красуням присвячується 
08.03.11 р. 

 
 Слова “РОЗУМНИЦЯ-КРАСУНЯ» я знов почула 
нещодавно від Тетяни, своєї подруги по аспірантурі. 
На жартівливе запитання Тетяни: «Ти хто?», її 
маленька донька посміхнулась, подивилась в очі та 
впевнено сказала: «Я – РОЗУМНИЦЯ-КРАСУНЯ». 
 І я тоді подумала, що можливо це все ж-таки вірно – 
почувати себе у житті розумницею-красунею і не 
втрачати цю впевненість протягом всього життя. 
Таку впевненість інколи мають маленькі діти, але 
чому дорослі дуже часто думають інакше? 
 Пригадала схожу історію із свого життя. Мені було 
16 років. Йшла репетиція шкільного спектаклю, 
головним режисером якого був молодий та соціально 
активний тридцятирічний вчитель історії.  

Взагалі, він був дуже неординарною людиною – викладав у вільний час дзю-
до, гарно танцював бальні танці та відрізнявся нестандартними, як для радянських 
часів, політичними поглядами - на уроках історії ми слухали про його мрію зробити 
Україну незалежною. 

 
Так от під час репетиції спектаклю він несподівано запитав: «А ким Ви себе 

відчуваєте - розумницею чи красунею?» 
 
Я на мить замислилась, швидко прорахувала та згадала різні ситуації зі свого 

шкільного життя, і запитала з подивом: «А одночасно розумницею та красунею не 
можна бути?». Всі засміялись… 

 
Минуло з того часу більше 20 років. Я давно забула про цю Історію. Не знаю, 

де зараз мій учитель-борець за незалежність України Олександр Лукашенко, але 
навколо себе я бачу підтвердження своєму запитанню.  

 
Мене оточують безліч РОЗУМНИЦЬ-КРАСУНЬ, які навчаються зі мною в 

аспірантурі-докторантурі або викладають, були випускницями НАДУ, наші 
партнери по громадській діяльності, гості та друзі, що мають відношення до 
соціальної мережі «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ».  

 
 

І Я ХОЧУ, ЩОБ КОЛИСЬ ПРО НАШУ КРАЇНУ ТАК ГОВОРИВ ВЕСЬ СВІТ: 
 

УКРАЇНА - ТО КРАЇНА, ДЕ ЖИВУТЬ ВИКЛЮЧНО РОЗУМНИЦІ-КРАСУНІ, 
ЯКІ ВІДЧУВАЮТЬ ГАРМОНІЮ З РОДИНОЮ, ЧОЛОВІКАМИ 

ТА ЦІЛИМ СВІДОМИМ І ПІДСВІДОМИМ СВІТОМ. 
 

З повагою 
Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
Ольга Піддубчак 
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НОВИНИ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 
Лютий-березень 2011 року.. 

 
ПРОЕКТИ ГО «ЕЛІТА ДЕЖАВИ» 

FORCE CODE POWER 
Модернізація та розробка елементів корпоративної культури  

міністерств, відомств та організацій 
 
 
 

 

 
 

Керівник Управління з розробки корпоративної символіки та 
геральдики ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», дизайнер, художник 

герба НАДУ ОЛЕНА ТАРАСЮК протягом останніх місяців 
реалізувала наступні проекти:  

Створено нагороду «Зірка патріота футболу України» 
 та логотип «УКРОБОРОНПРОМ»  

 
У подальших планах творчої команди ГО «ЕЛІТА 

ДЕРЖАВИ» та Олени Тарасюк - сприяти створенню 
корпоративної культури міністерств та відомств. 

 

Олена Тарасюк під час 
нагородження Зіркою 

патріотів футболу України 
Олега Блохіна 

Олена Тарасюк під час 
нагородження Зіркою 

патріотів футболу України 
Леоніда Буряка 

Розроблений та погоджений 
логотип Укроборонопрому 

 
 
 

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ПОЛЯ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
 
У лютому-березні 2011 року ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» увійшла до Громадських рад:  
 Тернопільської обласної державної адміністрації  
 Київської міської державної адміністрації.  

 
Вибори до КМДА пройшли досить войовничо. 

Див. фоторепортаж та коментарі далі. 
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Представником в Громадській раді 

при КМДА призначено 

Піддубчак Ольгу Анатоліївну 

Президента ГО «ЕЛІТА 

ДЕРЖАВИ» 
  

 

 
 

Представником в Громадській раді 
 

при Тернопільській ОДА призначено 
 

ДРОЗДА РОСТИСЛАВА ОМЕЛЯНОВИЧА 
 

аспіранта НАДУ при Президентові України 
 

 
ВИБОРИ ДО ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ КМДА. 

Фоторепортаж та коментарі Піддубчак Ольги 
Збори тривали близько 6 годин. 

 

  
Представники ініціативної групи, що скликала збори. 
Поставлено завдання – обрати 21 члена громадської 

ради з 350 громадських організацій. 

Представники із залу заперечують проти складу лічильної 
комісії та Голови зборів. Представники ініціативної групи 

«заперечують проти заперечень» 

  
Кандидати до Лічільної комісії. Після декількох годин 
домовились. Ліворуч – представники залу, праворуч – 
представники ініціативної групи, що скликала збори. 

 
Голосування залу за склад Лічильної комісії 
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Представниця Лічильної комісії Представник Лічильної комісії 

 
 

Один з «головних колекціонерів громадських рад» 
Едуард Багіров (праворуч) 

«Чому Ви фотографуєте?!!»  
Чується незадоволення з перших рядів. 

  
Ольга Піддубчак (ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ») та Анатолій 

Половинець (ГО «Спілка молодих державних 
службовців»). Аспіранти НАДУ, партнери по 

громадській роботі. 

«Народні депутати стежать за демократичністю процесу» 
Праворуч – Артур Родзицький, Голова Української секції 

європейських журналістів - AEJ 

 

Нагадуємо, що ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» вже входить до громадських рад при Київській, 

Львівській, Житомирській, Одеській ОДА, Севастопольській ОДА, а також при Міністерстві 

юстиції України та Міністерстві закордонних справ України. 

 

 

Чекаємо на пропозиції від членів ГО по налагодженню співпраці з іншими громадськими радами. 
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СПІВПРАЦЯ В ПОЛІ ОРГАНІЗОВАНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. 
01 березня відбулася ВЕЛИКА ЗУСТРІЧ НОВИХ ГРОМАДЯН. 

Мета заходу: обговорити питання подальшої співпраці 50 громадських організацій, що 
стали засновниками спільноти під час моніторингу прозорості виборів Президента України та 
затвердити Меморандум про партнерство. 

ПРИМІТКА: Пропозиція до науковців, що досліджують організоване громадянське 
суспільство. 

Спільнота НГ унікальна тим, що її члени, які є лідерами українських ГО та відомими 
журналістами, емпіричним шляхом створюють організоване інформаційне суспільство, активно 
користуючись соціальними мережами. Тому ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» готова ділитись практичним 
досвідом із становлення організованого громадянського суспільства в Україні. 

 

Учасники Великого зібрання Нових Громадян Президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольга Піддубчак, 
Віце-президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»  

Галина Ніколенко 

Журналіст Вікторія Сюмар Громадські діячі Віктор Андрусів, Олег Рибачук та Тарас 
Шевченко 

 

 
Громадські діячи Максим Лациба та Ігор Коліушко Громадський діяч, журналіст Дмитро Сінченко 

(праворуч) 
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МИ ВЖЕ МАГІСТРИ! Випуск-2011 ХаРІ НАДУ 
 

 
 

 

 
 

ПІЗНАВАЙ СВІТ – ВДОСКОНАЛЮЙ УКРАЇНУ 
 

 
 

На фото: Генадій Рябцев (докторант), Ольга Піддубчак, Віктор 
Генералюк, Христина Плецан (аспіранти) 

Кафедра державної політики та  
управління політичними процесами НАДУ 

 
Аспірант кафедри державної політики та 

управління політичними процесами НАДУ 
при Президентові України,  

лідер Громадської організації для студіюючої 
молоді «Зарево»  

ВІКТОР ГЕНЕРАЛЮК  
(на фото – праворуч)  

запрошує Вас взяти участь у культурно-
освітніх поїздках до  

 
Італії : 30 квітня - 7 травня 2011 р. 

Іспанії: 30 квітня - 10 травня 2011 р. 
 

та до Франції у липні 2011 року.  
 

Про деталі цих подорожей Ви можете 
дізнатись на сайті ГО «ЗАРЕВО» 

 
www.zarevo.org.ua  
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Я - творець своєї держави.  
Як отримати премію за участь у конкурсі есе для молодих державних службовців. 

 

 
Громадський діяч  

Дмитро Сінченко, засновник 
спільноти «Державотворець» 
 у соціальній мережі Facebook 

В рамках проекту ГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" - 
"МАТРИЦЯ МОЖЛИВОСТЕЙ", на прохання наших партнерів по 

громадській діяльності ОГОЛОШУЄТЬСЯ  

 1-й Всеукраїнський молодіжний конкурс  

«Я – ТВОРЕЦЬ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ!»  

 Конкурс проводиться серед представників молоді віком від 15 до 35 років і 
ставить за мету виявити і залучити , в тому числі, талановитих молодих 

державних службовців, які хочуть активно брати участь у державотворчих 
процесах сьогодення. За результатами конкурсу есе та анкет буде відібрано 500 

учасників для участі у Всеукраїнському форумі «Я – Творець своєї держави» 
(Крим, літо 2011 р.). З метою заохочення для участі конкурсна комісія відбере 

кращі роботи для грошового преміювання за кожною темою та проведе 
нагородження дипломами учасників.  

Вибір тем відбувається довільно у відповідності з профільними структурами 
діючого Кабінету Міністрів України (Міністерства, Державні комітети та 
агентства, тощо), а також за профілем роботи Комітетів Верховної Ради 

України V скликання.  
Останній термін подання усіх конкурсних робіт, анкет та резюме – 12 квітня 

2011 року о 12.00.  
Подробиці можна подивитись на сайтах:  

www.mrc.net.ua, www.unfir.org, www.man.gov.ua  
 

Чи подобається нам якість державних послуг. 
Дослідження Спілки молодих політологів України. 

 
Наші партнери по громадській діяльності, випускники 

НАДУ при Президентові України Андрій Єременко та 
Ірина Макарова, лідери ГО «Спілка молодих 

політологів України» запрошують Вас взяти участь у 
дослідженні щодо надання якісних державних послуг. 

Анкету дослідження можна отримати, 
 надіславши заявку на адресу:  

makarova@politua.info  
 

http://politua.info 
 

 
ОСОБЛИВА ПОДЯКА 

 

 
Андрію Горовому 

Випускнику ХаРІ НАДУ 
м. Первомайськ 

за яскраві фото випускників-2011 Харківського 
регіонального інституту державного управління 

 
Сичовій Майї  

Аспіранту НАДУ 
м. Ірпінь 

за допомогу в засіданні громадської ради при МЗС 
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ПІЗНАВАЙ СВІТ  ТА НЕ ЗАБУВАЙ ПРО СВІЙ КРАЙ! 
ЯК СВЯТКУВАЛА 8 БЕРЕЗНЯ   

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 
 

 

 

Природа Карпат завжди притягувала 

мене до себе. І, ось, мрія збулася! Ми тут, в 

Буковелі, в привабливому  курортному 

містечку. 

 Відпочивати, насолоджуватися 

вершинами   засніжених гір, красою зелених 

лісів - це, мабуть, найкращий подарунок      

до 8 БЕРЕЗНЯ! 

Бажаю щоби Ваші мрії теж збувалися! 

Щоб кожен з нас міг підкорювати Крим, 

Карпати, Європу…..та  весь світ! 

 

З повагою 

Віце-президент ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ 

Галина Ніколенко 
 

 
 

РЕКОМЕНДУЄМО ПРОЧИТАТИ 
 
 

         У світ вийшла брошура, підготовлена авторським 
колективом Кафедри державної політики та управління 
політичними процесами НАДУ  при Президентові України:  
 
Системні чинники взаємодії політики і управління : наук. 
розробка / 
авт. кол. : В. А. Ребкало, Е. А. Афонін, В. А. Шахов та ін. ; за 
заг. 
ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова. – К. : НАДУ, 2010. - 40 с. 

 
У науковій розробці висвітлюються проблеми взаємодії 

політики і 
управління, визначаються шляхи її посилення, аналізується 

стан та 
визначаються шляхи вдосконалення співпраці органів 

державної влади з 
неурядовими організаціями. 

 
Наукове видання 

 
 СИСТЕМНІ ЧИННИКИ 

ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИКИ І УПРАВЛІННЯ 
Наукова розробка 

Київ, НАДУ 
 

Авторський колектив : 
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ПРИЙМАЄМО ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ У ЧЕРГОВОМУ ДАЙДЖЕСТІ: 

 
Для підготовки наступного дайджесту чекаємо від Вас інформації про Вашу діяльність, як 

членів організації, у наступному форматі: дата, місце проведення, суть події, фото, автор, 

зворотній зв‘язок (тел., e-mail).  

В тому числі розміщуємо інформацію у наступних розділах: шукаю/пропоную роботу, 

потрібна консультація, надаємо послуги.  

Заявки направляти за адресою piddubchakolga@ukr.net  
 

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 
 

Запрошуємо Вас до співпраці у якості нових членів організації або наших партнерів! 
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