ЧАСОПИС
№3/2012
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
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

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

elitestate@ukr.net
наш сайт: http://www.elita-derzhavy.org.ua/
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Справжня еліта - це ті люди,
які щиро люблять свою Батьківщину
та змінюють її життя на краще

Нещодавно по телеканалу «РАДА» я
побачила
виступ з трибуни ВРУ
Народного
депутата
України
з
Тернопільщини
О.Муца
про
Президентський кадровий резерв "Нова
еліта нації". Він сказав, що створення
такого кадрового резерву - це дуже гарна
ідея, і він, як представник Партії регіонів,
вже створює рух "Галицька еліта".
А я згадала 2007-2008 роки – той час,
коли ми створювали нашу Громадську
організацію "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ".
На початку нашої соціальної діяльності навіть словосполучення «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» викликало подив. П‘ять років тому, більшість тих, кого ще за
радянських часів в Україні називали словом «ЕЛІТА», незалежно від політичної
приналежності, не відповідали певним якісним критеріям, які закладені у слові
«кращий».
Ми впевнені, що сьогодні формується принципово нова українська еліта або
так звана «контреліта», яка набирає «критичну масу», має принципово нові
соціальні навички корпоративної поведінки та згодом сформує нове соціальне поле
держави. І це не обов‘язково виключно члени нашої організації. Елітою може себе
називати окремий громадянин чи громадське партнерство, які мають віру, світлу
силу духу та вміють професійно та якісно змінювати на краще світ навколо себе.
Ми повинні не тільки знати, але й усвідомлювати : можна «згори» написати та
затвердити сотні указів та законів про нову еліту нашої з Вами країни, але
НЕ ДОСТАТНЬО СТВОРИТИ НОВЕ ТІЛО УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ,
ВАЖЛИВО, ЯКОЮ БУДЕ ЇЇ ДУША.

З повагою
Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Ольга Піддубчак

НА YOUTUBE
розміщено ролик ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
“УНІКАЛЬНА УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА ДЕМОКРАТІЯ”
http://www.youtube.com/watch?v=9XTSEjQlBT8&feature=relmfu
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ТВОРЧА НАРАДА З РОЗВИТКУ БРЕНДУ
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Відбулась творча нарада з розвитку бренду ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». На
зустрічі були обговорені питання роботи громадських рад по всій Україні, стратегія
співпраці з новими партнерами організації, нову систему благодійних внесків,
участь організації у виборах до ВРУ у 2012 році, кадрова політика, подальша
співпраця з випускниками НАДУ, нові схеми комунікацій в соціальних мережах
тощо.
В роботі взяли участь Президент та Віце-президенти ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» Піддубчак Ольга, Андрєєв Олександр, Ніколенко Галина та члени
експертної групи – магістри державного управління та аспіранти НАДУ: Аніщенко
Світлана, Кожевников Андрій, Сичова Майя, Юрій Волошин, Шаповалова
Людмила, Уяздовський Володимир, а також Юр‘єв Олексій та Овчаренко
Вадим.

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольга
Піддубчак та Віце-президент Олександр Андрєєв

Віце-президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Галина Ніколенко
та Володимир Уяздовський

Олексй Юр‘єв та Вадим Овчаренко
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Юрій Волошин та Майя Сичова

Світлана Аніщенко

Людмила Шаповалова

Андрій Кожевников

Галина Ніколенко

Олексій Юр‘єв

НОВІ ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇЇ
ЛУК’ЯНОВ ОЛЕКСІЙ
кандидат історичних наук,
доцент кафедри
державної служби та управління
навчальними й соціальними закладами
Луганського національного університету
ім. Тараса Шевченка,
докторант.
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Луганський Національний Університет ім. Тараса Шевченка відвідав Голова Нацдержагенства Толкованов В.В.

Олексій Лук’янов надає інтерв’ю місцевим
ЗМІ

СИРОВАТКО ВОЛОДИМИР
Голова Слухацької ради
Одеського регіонального інституту
Національної академії
державного управління
при Президентові України.
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ДІЯЛЬНІСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ РАДАХ

Вітаємо
члена ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
ОЛЬГУ КОПІЄВСЬКУ з
обранням до громадської ради при
Міністерстві культури України.
Копієвська
О.кандидат
педагогічних наук, Проректор з
навчально-виховної роботи та
міжнародних зв’язків Національної
Академії керівних кадрів культури
і
мистецтв,
“Заслужений
працівник освіти України”.

Вітаємо
керівника Одеського
регіонального осередку
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
АФАНАСЬЄВУ ТАМІЛУ
з обранням на посаду
Голови громадської ради
при Одеській
обласній державній адміністрації.
Афанасьєва Т. має три вищі
освіти, в т.ч. з державного
управління.
Члени
організації
вважають, що п.. Таміла показала
яскравий приклад наполегливості,
харизматичності та швидкого
проходження
«соціальним
ліфтом».
Рік тому вона стала членом
громадської ради, згодом
заступником Голови ради, потім
в.о. Голови ради, а в квітні 2012
року – Головою Ради.
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РОБОТА З РЕГІОНАЛЬНИМИ ОСЕРЕДКАМИ :
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

У квітні 2012 у Верховній Раді України відбулася робоча зустріч Президента ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» Піддубчак Ольги та Віце-президента ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ніколенко Галини з Керівником експертного напряму з питань
етики та регламенту ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Мазалевським Михайлом, представником Донецького регіонального осередку. Зокрема, було обговорення питання розробки Угоди між Організацією та Керівником регіонального осередку.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Відбулась зустріч між Галиною Ніколенко та
Головою слухацької Ради Одеського регіонального інституту Володимирем Сироватко. Результатом зустрічи стала домовленість про співпрацю між слухацькою радою ОРІДУ та ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», зокрема, щодо
підготовки та розсилки спільного часопису.
Зустріч відбулась за сприяння
Президента ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
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БЕРЕМО ПРИКЛАД

Бабич
Олександр Сергійович
Голова представництва
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
в Житомирській області

Романчук
Олександр Анатолійович
Перший заступник голови
представництва
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
в Житомирській області

Зубовський
Денис Олександрович
Заступник голови
представництва
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
в Житомирській області

Висловлюємо ПОДЯКУ представникам Житомирського регіонального
осередку Бабичу Олександру та Романчуку Олександру за активну та ініціативну
роботу, зокрема, за реєстрацію ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» на професійних
юридичних блогах та надання юридичної консультації з реєстрації регіональних
представництв.
Також, окрема ПОДЯКА Зубовському Денису за ідею розміщення
попереднього
дайджесту
нашої
організації
на
сайті
http://elitaderzhavy.org.ua/news/news-go та формування фотогалереї.
НОВІ ГРОМАДЯНИ ДЕРЖАВИ
ВІТАЄМО
Керівника експертного напряму
з міжнародних питань
ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ"
ЮРІЯ ВОЛОШИНА
та його дружину ЮЛІЮ
з народженням
третьої дитини
- доньки МАРГАРИТИ.

http://www.elita-derzhavy.org.ua/voloshin-uriy
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ»
30-31 березня 2012 року відбулось обговорення і доопрацювання
законопроекту "Про засади молодіжної політики в Україні". Автор законопроекту член ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" Володимир Кіров (3 вищих освіти - психолог, юрист
та магістр державного управління, здобувач кандидатського ступеню в Одеському
регіональному інституті державного управління Національної академії державного
управління).

Максим Вітер, начальник
управління з питань сім‘ї та
молоді Київської ОДА

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольга
Піддубчак та член ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»,
голова експертної групи з питань розробки
законопроекту Володимир Кіров

Оксана Цимбалиста, Міністерство
юстиції України

Наталля Зглинська, кандидат
філософських наук,
національний тренер з
комунікативних технік по
роботі з молоддю

Анатолій Половинець, аспірант
НАДУ при Президентові
України

Олег Бєдний,кандидат юридичних наук,
доцент

Над створенням закону працює робоча група, члени якої мають наукові
ступені у сфері економіки, права та державного управління, середній вік
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законотворців - 28-39 років, всі учасники мають досвід в громадській діяльності,
пов‘язаною із молодіжною політикою. Під час роботи над законопроектом особливо
хочеться відзначити молодіжного лідера, аспіранта НАДУ при Президентові
України Анатолія Половинця, начальника управління з питань сім‘ї та молоді
Київської ОДА Максима Вітра, кандидата філософських наук, національного
тренера з комунікативних технік по роботі з молоддю, в минулому - начальника
відділа молодіжної політики в Одеській ОДА - Наталію Зглинську та Оксану
Цимбалисту (Міністерство юстиції України).

Учасники експертної групи мали
можливість подивитись творчі роботи
юних українських художників

Озеро та хвойний ліс дають натхнення для
законопроектної роботи. Максим Вітер,
Піддубчак Ольга та Олег Бєдний.

Представник фонду ім.
Фрідріха Еберта пані Олена
Давіканова

Захід відбувся за фінансової підтримки фонду ім. Фрідріха Еберта,
організаційна та експертна підтримка - ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ". В подальшому,
планується обговорення законопроекту в шести регіонах України, зокрема, Полтаві,
Харкові, Сімферополі, Донецьку, Львові, та Луцьку.
Основна місія законопроекту - "Відкрий себе та слідуй за своєю путівною
зіркою".
ВІДЕОКОМЕНТАРІ ВИ ЗМОЖЕТЕ ЗНАЙТИ НА ЛІНКАХ:
Піддубчак Ольга http://www.youtube.com/watch?v=BkeNZ8825qg
Кіров Володимир http://www.youtube.com/watch?v=7D9xi_M-oJA&feature=relmfu
Вітер Максим http://www.youtube.com/watch?v=ydQzTvsmRVc
Половинець Анатолій http://www.youtube.com/watch?v=tAoeQoXaQRA&feature=relmfu
Бєдний Олег http://www.youtube.com/watch?v=yKM0CdDNWcs&feature=relmfu

________________________________________________________________________
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ГЕНДЕРНА ГАРМОНІЯ
16 березня 2012 року доктор наук з державного управління, професор кафедри
державної політики та управління політичними процесами Національної академії
державного управління при Президентові України Лілія Гонюкова провела
круглий стіл та презентувала книжку: «Гендерна політика у сфері державного
управління». Від ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" на заході були присутні Ольга
Піддубчак та Тетяна Бодун. Члени ВГО вважають, що це принципова нова тема
для кандидатських та докторських досліджень в Україні.
Джерело НАДУ при Президентові України:
http://www.academy.gov.ua/news/news_2012/news_2012_03_14.html

У рамках заходу відбулась презентація книги відомого експерта з ґендерних
питань Тамари Мельник "Творення суспільства ґендерної рівності: міжнародний
досвід. Закони зарубіжних країн з ґендерної рівності". У книзі розкривається процес
світової консолідації у забезпеченні ґендерної рівності, висвітлено становлення та
розвиток ґендерної думки в міжнародних документах.

Доповідь Президента про роль жінки у становленні Унікальної Української Духовної
Демократії можна подивитись на лінку:
http://www.youtube.com/watch?v=169y3ZYSX3E&feature=relmfu

Доктор наук з державного
управління Лілія Гонюкова

Президент ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» Ольга Піддубчак

Проректор НАДУ Марина Білинська
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Елла Ламах, експерт з питань
гендерної політики

Голова Вінницького осередку ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» Тетяна Бодун

Під час семінару Тамара Мельник поділилась своїм думками щодо
формування, реалізації державної ґендерної політики в Україні та практики
правового регулювання ґендерних процесів в українському суспільстві. "У нормах і
рекомендаціях

міжнародних

документів

втілено

узагальнений

і

вивірений

практикою світовий досвід держав та громадськості щодо ґендерних перетворень.
Для України така практика становить особливий інтерес в умовах, коли поряд із
прогресивним поступом реально існують тенденції минулого патріархального
життя. Вони заважають утвердженню найбільш прогресивних ідей світового рівня,
які формувались історично на фоні ключових соціальних перетворень", - зазначила
автор книги.

Аспірант НАДУ Альона
Садовська

Кандидат філософських наук
Марія Логунова

Тамара Мельник, експерт з гендерних питань
(праворуч)
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Викладач кафедри
євроінтеграції Лариса
Шеремєтьєва

Доктор наук з державного
управлінняВалерій Тертичка та лаборант
кафедри державної політики та управління
політичними процесами Крайнюк Людмила

КОНФЕРЕНЦІЯ З НАГОДИ ВІДКРИТТЯ ПРОЕКТУ TWINNING
«ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ»
23 квітня 2012 року Лук’янов Олексій, керівник Луганського регіонального
осередку ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», відвідав Конференцію в Національному
агентстві України з питань державної служби з нагоди відкриття проекту Twinning
«Підтримка розвитку державної служби в Україні» за підтримки Національної
Школи управління Уряду Великої Британії та Національної школи державного
управління Польщі.
Метою проекту є сприяння у побудові сучасної, демократичної, професійної,
орієнтованої на результат і заслуги, етичної, політично нейтральної та сталої
державної служби в Україні відповідно до міжнародних вимог та стандартів
Європейського Союзу.
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23 квітня 2012 року відкриття Конференції

Лук’янов Олексій Петрович - кандидат
історичних наук, доцент кафедри
державної
служби
та
управління
навчальними й соціальними закладами
Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка, докторант.

Із вітальним словом з нагоди відкриття Проекту виступили Посол
Великобританії в Україні Лі ТЕРНЕР, т.в.о. Посла Республіки Польща в Україні
Даріуш ГОРЖИНСКІ, т.в.о. Керівника Управління програм допомоги
Представництва Європейського Союзу в Україні Хосе Роман ЛЕОН ЛОРА,
Директор департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів
України Юрій ЄВТЄЄВ, перший заступник Керівника Головного управління з
питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України Петро
ПАНОЧЕНКО та Віце-президент Національної академії державного управління
при Президентові України Марина БІЛИНСЬКА.

Учасники конференції. Віце-президент
Національної академії державного управління
при Президентові України Марина БІЛИНСЬКА
(ліворуч)
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МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ
Питання візової лібералізації

Відбулось чергове засідання комітету дипломатичних інституцій та
консульських питань громадської ради при МЗС (Голова комітету – Піддубчак
Ольга) з підготовки до громадських слухань, пов‘язаних із візовою тематикою.
Засідання було проведено у розширеному форматі – із залученням експертів з
міжнародних питань від ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», Спілки Дипломатів України та
Європи без бар‘єрів.

Голова Комітету дипломатичних
інституцій та консульських
питань Громадської ради при
МЗС Піддубчак Ольга

Танцюра Віталіна , Керівник
експертного напрямку з питань
євроінтеграції
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Початок заходу

Член Комітету
Сніжана Держановська

Керівник експертної
групи з міжнародних
питань ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» Юрій
Волошин

Член Комітету Сергій Гуржій
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Відповідно до положень Угоди між Європейським Союзом та Україною про
спрощене оформлення віз та щодо пільгових умов, передбачених для деяких
категорій заявників, громадяни України вносять плату за отримання Шенгенської
візи у розмірі 35 євро.
Але після прийняття цього рішення почали з’являтись офіційні посередники –
візові центри.
Все більшого поширення набувають так звані візові центри, які надають
громадянам додаткові послуги в оформленні віз. Не так давно повідомило про
початок співпраці з такою компанією посольство Німеччини.
Крім традиційного візового збору в розмірі 35 євро, претендентам на поїздку,
що звернулися до візового центру, потрібно буде заплатити 25 євро додатково.
Нагадаємо: комерційна фірма «Ві-Еф-Ес Глобал» (VFS Global), яка є філією
швейцарської міжнародної компанії - «Куоні груп» (Kuoni Group), буде стягувати з
громадян України чималу суму в євро (!) За надання послуг в оформленні віз:
транспортуванні анкет у (із) посольства.
Візові центри VFS Global відкрилися в Києві, Львові, Одесі та Донецьку. Раніше
жителям цих міст для оформлення віз доводилося їхати до столиці. Тепер ті, хто має
два або більше шенгенів, або ж одну багаторічну візу, і скористалися ними в
установленому порядку, можуть звернутися до місцевих візових центрів. Іншими
словами, закордонна компанія заробляє гроші на тих громадянах, у яких проблеми з
німецьким посольством виникнути передчасно не повинно. Виходить, що замість
жаданого спрощення отримання віз українці отримують лише подорожчання і
чергові складнощі.
Заступник генерального директора Центру Разумкова Валерій Чалий у
коментарі мережевому виданню «Обозреватель» сказав, що на оформлення віз
українці витрачають десятки мільйонів гривень. Постійно доводиться сплачувати
посередникам, які ні за що юридично не відповідають, але при цьому мають значний
комерційний зиск від своєї діяльності. Візові центри діють монопольно, не мають
конкуренції, а головне — вони не мають належної відповідальності».
За інформацією МЗС «існує стандартний уніфікований перелік документів для
подачі аплікатами у посольства. І цей перелік постійно зменшується». Проте
насправді у громадян вимагають копії трудової книжки, докази фінансової
спроможності тощо.
Члени робочої групи обговорили вищезазначену проблему та прийняли
рішення провести громадське обговорення з цих питань.

Члени ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Лосіхін Олег та Пруднік Юлія

Партнер по громадській діяльносты Будкевич Андрій, Спілка дипломатів
України та заступник Голови
Громадської ради Володимир Чепець

Володимир Коваленко, заступник
Голови комітету дипломатичних
інституцій та консульських питань
(ліворуч) та В. Чепець
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ГРОМАДСЬКА РАДА. МІЖНАРОДНІ ПИТАННЯ
«БАШТА ЧАСУ. СВІТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ? ПРАВДА ПРО ВІЗИ».

22 березня 2012 р., в перший день весіннього
рівнодення, у приміщенні Дипломатичної академії
України, що біля Михайлівського собору в Києві,
Громадською радою при Міністерстві закордонних справ
України проведено громадські слухання на тему:
«БАШТА ЧАСУ. СВІТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ? ПРАВДА
ПРО ВІЗИ».
Модератори заходу - Голова Комітету з питань
дипломатичних інституцій та консульських питань
Піддубчак Ольга та Заступник Голови ГР при МЗСУ
В‘ячеслав

Буденко

запросили

учасників

заходу

висловити свою думку щодо візової політики, зокрема
щодо стану надання послуг візовими центрами та
консульськими службами як іноземних посольств в
Україні так і українських посольств закордоном.
Відео із заходу на лінках:
http://www.youtube.com/watch?v=lPB6w7N7X1k&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=DAMhxtIzXdM&feature=relmfu

Головним організатором заходу став Комітет з питань дипломатичних

1

інституцій та консульських питань ГР при МЗСУ, який очолює Президент ВГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Ольга Піддубчак, співорганізатором – Комітет країн Африки,
Австралії та Океанії, який очолює Леся Коровіна (МБФ «Життя з надлишком).
На заході були присутні керівники та члени Громадської ради при МЗСУ,
представники Департаменту консульської служби МЗСУ та Секретаріату КМУ,
провідні експерти-політологи, а також представники дипломатичного корпусу, ЗМІ,
бізнесу та лідери українських та міжнародних організацій.
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Штільфрід Курт, керівник консульського відділу
Посольства ФРН (праворуч) з перекладачем

Стеценко В‘ячеслав,
Департамент Європейської
інтеграції Секретаріату КМУ

Шокало Олександер, МГОУ "Четверта «Чи має діяти принцип рівноправності у
візовій політиці?» - Якушик Валентин, ГО
Хвиля" (ліворуч), Вахрушев Вадим, «Інститут політичного аналізу та
заступник директора Департаменту міжнародних досліджень», голова комітету
консульської служби МЗС України та громради при МЗС
Мошнівський Віталій, начальник
відділу візової політики МЗС

«Проблеми візової доступності для людей з Президент ВГО “ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Мошнівський Віталій, начальник
обмеженими можливостями» - Козлюк Юлія,
Піддубчак Ольга
відділу візової політики МЗС та
Благодійний фонд розвитку комп'ютерних та
Леся Коровіна, Голова комітет
інформаційних технологій для інвалідів
країн Африки, Австралії та Океанії
"АІК", праворуч - Вадим Ресенчук, адвокат з
громади при МЗС
інтелектуальної діяльності, голова
наглядової ради АІК.
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Танцюра Віталіна ,
Керівник експертного
напрямку з питань
євроінтеграції
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

"Візові відмови, які
документально не фіксуються",
Кляшторний Олексій,
Громадське об‘єднання
«Українська справа»

Члени ВГО "ЕЛІТА ДЕРЖАВИ" з партнерами по
громадській діяльності - Асоціацією інвалідівкомпьютерників (АІК)

Томенчук Ростислав, заступник голови
Громадської ради при МЗС України

Лагутов Юрій, експерт з
міжнародних питань ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ» та наш партнер по
громадській діяльносты - Будкевич
Андрій, Спілка дипломатів України
партнер по громадськый
діяльносты - Будкевич Андрій,
Спілка дипломатів України

Юрій Захаров - член ВГО "ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ" та Радник Президента
ВГО

В першій частині заходу виступили такі експерти, як Бекешкіна Ірина,
директор фонду «Демократичні Ініціативи»; Вахрушев Вадим, заступник директора
Департаменту консульської служби МЗС України; Сушко Ірина, голова громадської
ініціативи «Європа без бар’єрів»; Томенчук Ростислав, заступник голови
Громадської ради при МЗС України; Штьокль-Штільфрід Курт, керівник
консульського відділу Посольства ФРН; Самойлов Юрій, головний редактор
журналу "Український туризм".
Учасники заходу заслухали експертні думки та дослідження з наступних тем:
«Презентація експрес-опитування щодо видачі віз представникам громадських
організацій»; «Як виконуються деякі діючі правові нормативи? Оцінка виконання
положень Угоди про спрощення оформлення віз та Візового Кодексу ЄС»; «Як
подолати візовий бар’єр? Поради та рекомендації заявникам віз країн
Європейського Союзу»; «На шляху до лібералізації візового режиму з ЄС: Як
забезпечити ефективну співпрацю між консульствами та громадськістю?»; «ЄВРО
2012: процедурні особливості отримання віз для в’їзду в Україну»; «Візи для
волонтерів з ЄС: як усунути труднощі в’їзду на територію України?»
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Сушко Ірина, голова
громадської ініціативи
«Європа без бар’єрів»

Член ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ»Олена Тарасюк,
дизайнер

Представники кафедри Європейської інтеграції
Національної академії державного управління при
Президентові України. Ліворуч - аспірант Олена
Любиченко, праворуч — викладач кафедри Лариса
Шерементьєва

У другій частині учасники заходу заслухали доповіді:
- «Візовий центр – альтернатива без альтернативи» - Танцюра Віталіна , ВГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»;
- «Проблеми візової доступності для людей з обмеженими можливостями» - Козлюк
Юлія, Благодійний фонд розвитку комп'ютерних та інформаційних технологій для
інвалідів "АІК";
- «Кроки до спрощення візового режиму з ЄС» - Будкевич Андрій, Спілка
дипломатів України;
- «Візова політика на базі міждержавних двосторонніх угод із працевлаштування та
соціального захисту громадян України» - Шокало Олександер, МГОУ "Четверта
Хвиля";
«З чим стикаються іноземці при отриманні українських віз» - Ольга Таужнянська,
Американська торговельна палата в Україні;
«Чи має діяти принцип рівноправності у візовій політиці?» - Якушик Валентин, ГО
«Інститут політичного аналізу та міжнародних досліджень»;
"Візові відмови, які документально не фіксуються" (Кляшторний Олексій,
Громадське об‘єднання «Українська справа»),
а також доповіді Стеценко В‘ячеслава (Департамент Європейської інтеграції
Секретаріату КМУ), Калитенко Людмили (БО «Новий погляд), Захарова Юрія та
Лагутова Юрія (ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»), Бикова Сергія (економіко-політичний
журнал «Partnerschaft-Партнерство), Тимківа Ярополка (Проект UNITER), Беліцер
Наталлі (Інститут демократії ім. Пилипа Орлика).
Під час третьої частини заходу Голова Комітету з питань дипломатичних інституцій
та консульських питань Піддубчак О. запропонувала зробити символічне
голосування: «Чи вірите Ви в те, що через 5 років Україна буде мати безвізовий
режим з Європою?»
Учасникам потрібно було зеленою карткою - «вірю», або червоною –«не вірю» та
«матеріалізувати» зелений або червоний шлях України до візового режиму.
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Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
Ольга Піддубчак, заступник Голови
Громради при МЗС Володимир Чепець
та член Комітету дипломатичних
інституцій та консульських питань
Гуржій Сергій

Бекешкіна Ірина,
директор фонду
«Демократичні
Ініціативи»

Самойлов Юрій, головний редактор журналу
"Український туризм" та член громадської
ради при МЗС Сергій Биков.

За результатами підрахунків, учасники проголосували наступним чином:
Я ВІРЮ, що через 5 років Україна буде мати безвізовий режим з Європою – 75 %;
Я НЕ ВІРЮ, що через 5 років Україна буде мати безвізовий режим з Європою – 25
%.
Сподіваємось, що ця віра дасть можливість Україні отримати позитивний результат
у майбутньому.
ХОЧЕТЬСЯ ПОДЯКУВАТИ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОЦЕСУ :
Членам ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Танцюрі Віталіні, Лагутову Юрію, Захарову Юрію, Тарасюк
Олені, Волошину Юрію, Пруднік Юлії - за ідеї стосовно проведення заходу, професійні доповіді,
підготовку бази даних, розсилку документів, «дизайнерські картки» для голосування, фото та
відео-матеріали.
Партнерам ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» по громадській діяльності – БФ «АІК» (Козлюк Юлії,
Ресенчуку Вадиму) та Спілці дипломатів України (Будкевичу Андрію) за ідеї щодо проведення
заходу та професійні виступи.
Голові БФ «Життя з надлишком», Голові Комітету країн Африки, Австралії та Океанії Лесі
Коровіній та її команді за гостинну організацію чаювання, розсилку листів і таку необхідну та
важливу допомогу для громадських діячів, які пересувались на візках – до зали засідань
Дипломатичної академії).
Голові Громадської ініціативи «Європа без бар‘єрів» Ірині Сушко – за додатковий перелік
запрошених гостей, гостинність під час засідання робочої групи від 7 березня 2012 року,
справжні українські жовті та червоні яблука, гарні ідеї та аргументи щодо проведення заходу.
Дякую також Керівництву ГР при МЗСУ: Ігорю Жданову – за поштовх в організації заходу,
Вячеславу Буденко – за модераторство та яскравих учасників заходу, а також за допомогу
щодо пересування громадських діячів з обмеженими фізичними можливостями до зали засідань,
Томенчуку Ростиславу – за творчу та організаційну співпрацю під час роботи з документами,
Бекешкіній Ірині – за експертне опитування, Анатолію Королю – за розповсюдження
інформації про захід соціальними та іншими мережами, та членам Комітету з питань
дипломатичних інституцій та консульських питань за «мозковий штурм» з питань
проведення першого заходу Комітету: Чепцю Володимиру, Гуржію Сергію, Єрмольченко-Лазар
Ганні, Коваленку Володимиру, Держановській Світлані.
та державним службовцям з МЗСУ Мошнівському Віталію, начальнику відділу візової політики
– за ідеї та пропозиції стосовно формату заходу і Конопацькому Євгену, Секретареві ГР при
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МЗСУ за запрошення представників посольств, розповсюдження інформації про захід,
організацію приміщення для чаювання та багато іншого.
Члени ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» сподіваються, що вже настав час подивитись на
проблему віз під іншим, вищим, кутом зору та, враховуючи перехідний час розвитку нашої
держави та світу, разом шукати і нарешті знайти нові інструменти вирішення цього
питання.
Ми впевнені, що результати обговорення в повній мірі дозволять врахувати громадську
думку у формуванні та впровадженні державної візової політики з боку МЗС.
На захід були акредитовані наступні ЗМІ: Благодійний фонд "АІК" - портал invak.info,
УНІАН, Перший діловий канал, Факти і Коментарі, Независимое бюро новостей, КДР ТРК,
Телеканал УТР, Радіо Свобода, Інтерфакс-Україна, Інтернет - видання «Форум», Інформаційне
агентство Голос UA, Телеканал УТР, Перший діловий канал, Інтерфакс-Україна, КДР ТРК,
Українські національні новини, Українські новини

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ.
ТОВАРИСТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ»
У квітні 2012 р. відбулись збори Луганської обласної організації Товариство
«Знання України», на яких були обрані делегати на Всеукраїнський з’їзд до м.
Києва.
Серед обраних делегатів від Луганської організації став Лук’янов Олексій
Петрович, член ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» та народний депутат Віталій Курило.

Перший заступник Голови Правління
«Знання України» (ліворуч), народний
депутат України В.Курило(по центру), О.
Лук’янов (праворуч)

Лук’янов Олексій ,
керівник Луганського регіонального
осередку ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
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ЗДОРОВ‘Я НАЦІЇ
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ підтримала ініціативу 10 громадських
організацій перевірки нічних клубів Києва через їх тотальну прокуреність
Проект «Київ без тютюнового диму» (ГО «Інститут Медіа Права») спільно із
9 іншими громадськими організаціями звернувся з відкритим листом до голови
Київської міської адміністрації Олександра Попова .
У листі пана Попова інформують про результати моніторингу 20 нічних
клубів і дискотек м. Києва, який виявив, що жоден із перевірених закладів не має
місць для некурців, а відтак порушує чинне законодавство і права тих, хто не
курить.
Провідні молодіжні та інші громадські організації звертають особливу увагу
очільника КМДА на те, що нічні клуби Києва відвідують переважно молоді люди,
підлітки, часто діти. У листі описано, які саме порушення виявив моніторинг.
«Тотальна прокуреність дискотек суттєво шкодить здоров’ю молоді. Ті
відвідувачі клубів, які не палять, не повинні труїтися сигаретним димом тільки через
те, що там всюди курять. Також від пасивного куріння у клубах страждають
офіціанти й бармени, які змушені працювати в небезпечному для здоров'я
середовищі і годинами дихати тютюновим димом», - сказано у відкритому листі. Зокрема, просимо звернути увагу Київської міської санепідстанції і Інспекції з
питань захисту прав споживачів у м. Києві Державної інспекції захисту прав
споживачів на вказані порушення. Просимо Вас ініціювати перевірки цих закладів
та проінформувати про це громадськість».
Відкритий лист підтримали:
ГО «Інститут Медіа Права»
Регіональний центр громадянського представництва «Життя»
ГО «Центр Юей»
ГО «Громадянська служба «Свідомо»
ГО «Центр громадянських свобод»
Асоціація українських моніторів з дотримання прав людини в діяльності
правоохоронних органів
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
ВМГО «Фундація регіональних ініціатив»
ВМГО «Молодіжний націоналістичний конгрес»
МО «Пласт – Національна Скаутська Організація України
ДОВІДКА:
Згідно Рішення Київської міської ради 2008 р. «Про заходи щодо впорядкування
тютюнокуріння в місті Києві» 2008 року, нічні клуби і дискотеки повинні бути облаштовані
спеціальними ізольованими для тютюнокуріння місцями. А невідведення для осіб, які не
курять, не менше ніж половини площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий
дим не поширювався на цю територію, - це порушення вимог статті 13 Закону України «Про
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заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
здоров'я населення» № 2899-IV
За порушення норм цього Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» № 2899-IV (згідно ст.
20, ч. 2) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності застосовує фінансові
санкції до суб'єктів господарювання. А саме: за невідведення на підприємствах (організаціях)
громадського харчування для осіб, які не курять, не менше ніж половини площі цих
громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію
передбачено штраф від 1 тисячі гривень до 10 тисяч гривень.

СПІВПРАЦЯ З МОЛОДІЖНИМИ ЛІДЕРАМИ
ЛИСТ ВІД АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ТА
ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ГО “ЛІГА ІНТЕРНІВ”

Віце-президенту
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»
п. Ніколенко Г.
Вельмишановна пані Галино!
Від імені Асоціації випускників Програми стажування у Верховній Раді
України та центральних органах виконавчої влади ГО “Ліга інтернів” висловлюємо
щиру подяку за проведену Вами зустріч з інтернами Програми.
Користуючись нагодою, висловлюємо сподівання на плідну співпрацю і
надалі.
З повагою,
Валерія Собакар
Менеджер з розвитку
Асоціації випускників Програми стажування
у Верховній Раді України
та центральних органах виконавчої влади
ГО “Ліга інтернів”
____________________________________________________________________________________

В березні 2012 року Віце-президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Галина
Ніколенко провела зустріч з інтернами Програми стажування у Верховній Раді
України, до якої входять студенти більш ніж 45 вищих навчальних закладів України.
Крім основної теми зустрічі, вона розповіла про нашу організацію, до якої виявили
інтерес чимало молодих лідерів. Цікаві, талановиті, розумні молоді особистості
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продукують схожі ідеї та мрії, які лежать в основі діяльності ВГО «ЕЛІТА
ДЕРЖАВИ». Тому з впевненістю можна сказати, що майбутнє в наших руках!

Віце-президент ВГО “ЕЛІТА ДЕРЖАВИ” Галина Ніколенко (по центру)
з інтернами Програми стажування у Верховній Раді України

Інтерни, початок заходу

Інтерни Олександр Романюк,
Сіряк Андрій, Сергеєв Іван

Галина Ніколенко розповідає про роботу КОДи

Інтерн Марина Семчак
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Інтерн Олена Клименко

Інтерн Денис Марчук та журналіст каналу ТВI
Микола Княжицький

Сподіваємось, що держава зверне увагу на таких яскравих та
цілеспрямованих особистостей, оцінить їх потенціал, знайде місце у
державному кадровому резерві та запропонує гідні посади.

БЛАГОДІЙНІСТЬ
КЕРІВНИК ОДЕСЬКОГО ОСЕРЕДКУ
ВГО “ЕЛІТА ДЕРЖАВИ” ТАМІЛА АФАНАСЬЄВА
ВІДВІДАЛА ДИТЯЧІЙ БУДИНОК.
Матеріали сайту ГЛАС
Бездомные детки, лишенные родительского внимания – все чаще попадают в
городские приюты. Поэтому состояние таких заведений является немаловажным
вопросом. Власть активно взялась за реформирование и реконструкцию многих
интернатов, детдомов и приютов.
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Но именно приют номер 1, об этом можно с уверенностью говорить, должно
стать примером для подобных заведений. Дети вниманием не обделены, они также
посещают различные мероприятия, а в приют, в свою очередь, приходят учителя. К
тому же оснащение это учреждения, а именно – тепло, вода и оборудование
находятся на должном уровне. Сегодня приют посетил заместитель председателя
общественного совета при облгосадминистрации Тамила Афанасьева. Она
подчеркнула, что такое состояние приюта и отношение к детям восхищает.
После ознакомления с приютом от имени общественного сонета, детям
вручили подарки – необходимые в учебе канцтовары, спортинвентарь. Ребята, в
свою очередь, поблагодарили гостей песней. Воспитатель-методист городского
приюта №1 Лариса Романовская отметила, что такие подарки развивают и радуют
детей.
Одесский городской приют существует уже 13 лет, за этот срок в учреждении
побывало около 5 тысяч детей. На сегодняшний день в приюте насчитывается 42
воспитанника. Дети подчеркивают, что именно здесь им интересно и весело, здесь
они развиваются и учатся.
Відео можна подивитись на посиланні:
http://video.glasweb.com/video-news/vesti_odessa/Neobhodimoe-vnimanie-priyutam-Odesskoy-oblasti/

________________________________________________________________________

ЗУСТРІЧІ З ТВОРЧОЮ ІНТЕЛІГЕНЦІЄЮ

На запрошення дитячої письменниці, Лариси Ніцой Віце-президент ВГО
«ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» Галина Ніколенко відвідала свято – День письменників!
Захід проходив в одному із приміщень старого району м. Києва – Поділ.
Інтелектуальні розмови поетів та письменників, виступи та побажання гостей,
камерна музика та чудовий спів Ірини Шинкарук, Марії Бурмаки створювали
атмосферу вічності та величності.

Галина Ніколенко

Лариса Ніцой, дитяча письменниця
(ліворуч)
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Захід відкрив телеведучий, поет-пісняр
Петро Мага (ліворуч)

Під час святкування Галина Ніколенко особисто познайомилась та
презентувала буклет Організацї українській поетесі та письменниці Оксані Забужко,
письменнику- мандрівнику Максиму Кідруку, письменнику Сергію Пантюку та
інш.

Цибулько Володимир,
поет, перекладач, есеїст, політичний діяч
(праворуч)

Г.Ніколенко, Л.Ніцой, О.Забужко (українська
поетеса, письменниця, літературознавець,
публіцист) та І.Жолобович (журналіст інтерневидання)

М.Кашницький (дитячий письменник),
В.Цибулько, Л.Ніцой, Г.Ніколенко

Л. Ніцой, Г.Ніколенко, І.Жолобович, П.Мага
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Святковий торт

В кінці святкового вечора організатори
пригостили великим тортом, символічно
зробленим у вигляді книги з пером!

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» рекомендує:

Лариса Ніцой,
дитяча письменниця,
дипломант міжнародного
літературного конкурсу
«Коронація слова»

КІДРУК
МАКСИМ ІВАНОВИЧ
(1 квітня 1984, м. Рівне)
Український письменник, мандрівник, за освітою інженер-енергетик. Написав 10 книг (6 художніх, 4 — на технічну тематику), співучасник акції «На Зеландію!».
Загалом побував у 28 країнах, серед яких Мексика, Еквадор,
Перу, Китай, Чилі, Бразилія, Ангола, Намібія, Нова Зеландія
та інші.
Подорож на Пуп Землі
Том 1 та 2
Нора-Друк, серія “Мандри”
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ІДЕОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ.
З ЧОГО ПОЧИНАТИ?
ПОШУК ОДНОДУМЦІВ.

Олександер Шокало
культурософ, письменник,
Голова
ВГО «Українська
взаємодопомога»

Піддубчак Ольга
Президент
ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»

Відбулась творча зустріч між Президентом ВГО “ЕЛІТА ДЕРЖАВИ”
Піддубчак Ольгою та культурософом Олександером ШОКАЛО.
З дозволу пана Олександера, читачам пропонується його стаття, яка доповнює
ідеологію ВГО “ЕЛІТА ДЕРЖАВИ” - УНІКАЛЬНУ УКРАЇНСЬКУ ДУХОВНУ
ДЕМОКРАТІЮ.
Подробиці про ідеологію організації на лінку:
http://elita-derzhavy.org.ua/karti-rozumu-vgo-elita-derzhavi

Про автора:
Олександер Андрійович ШОКАЛО (народився в Чернігівській області – історична Сіверія)
– есеїст, культурософ, українознавець, сходознавець, перекладач, літературознавець, публіцист,
видавець, громадський діяч. Закінчив Київський (українська філологія) та Самаркандський
(іраністика й тюркологія) університети (1977), аспірантуру при Інституті літератури НАН України
(1985). Член Національної спілки письменників України (з 1979). Засновник і головний редактор
науково-популярного журналу універсального змісту «Український Світ» (з 1991).
Автор близько п’ятисот есеїв, культурософських, українознавчих, сходознавчих,
літературознавчих, історіософських праць, публіцистичних статей, перекладів зі східних мов.
Частину творів опубліковано англійською, білоруською, литовською, німецькою, російською,
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у
втрачене минуле» (1995), «Невгамовний Пантелеймон» (2006). Веде на
Українському радіо (ТВО «Культура») авторську програму «Лад».
Співзасновник і голова Київської міської громадської організації «Українсько-таджицьке
товариство ім. Агатангела Кримського» (з 2000), Всеукраїнської громадської організації
«Українська Взаємодопомога» (з 2003), Міжнародної громадської організації українців «Четверта
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Олександер ШОКАЛО,
культурософ
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ – СУВЕРЕННЕ ПРАВО НАРОДУ
«Право – явище національного духу»
Так основоположник української філософії права Памфіл Юркевич (1826–1874)
визначив суть державного суверенітету, що, за традицією української політичної
думки, нерозривно поєднує в собі право кожної людини на належність до певного
народу й право збірної особи народу, тобто нації, на незалежність. В українській
традиції державний суверенітет є синонімом незалежності – це верховенство
народу, нації, громадянина й держави в суспільному житті. Цей основоположний
принцип записано в Конституції України: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом
влади в Україні є народ». Суверенітет як один із найголовніших принципів
міжнародного права закріплений у Статуті ООН, Гельсінських угодах та інших
міжнародних правових документах. Правовими засадами української незалежності є
Декларація про державний суверенітет України та Конституція України.
Починаючи від античної доби, поняття суверенітету зазнавало різноманітних
трансформацій: абсолютистська влада «від Бога» володаря (суверена) над
громадянином; народний суверенітет, заснований на згоді людей; державний
суверенітет, який закріплює політичну незалежність соціальною. Ідеолог державної
самостійності України Микола Міхновський (1873–1924) стояв на позиції
національного суверенітету, що взаємозалежно поєднує народний і державний
суверенітети. Нині в Україні суверенітет або незалежність визначають здебільшого
як верховенство влади держави всередині країни та її незалежність від влади будьякої іншої держави. Таким чином, виявляються два аспекти суверенітету –
внутрішній і зовнішній. Внутрішній аспект означає, що держава розпоряджається
своєю територією та її ресурсами, видає закони та домагається їх виконання. Згідно
з зовнішнім аспектом, держава здійснює незалежну зовнішню політику в межах
норм міжнародного права. Оскільки міжнародне право є системою національноправових норм, то зосередимося саме на джерелах і суті українського національного
права, яке має забезпечувати внутрішній аспект нашого суверенітету або
незалежності.
Основу права становлять три принципи: справедливість, рівність і воля. Коли
відсутня хоч одна з цих сутностей, відсутнє й право як цілісна система. Згідно з
принципом справедливості, кожен повинен отримати належне, тому право повинне
бути вищим від симпатій чи антипатій до когось. Згідно з принципом рівності,
жодна зі сторін не повинна бути поставлена в невиправдано гірше становище, як
інша, тому право покликане забезпечувати однакові (рівні) умови для всіх. Принцип
волі не допускає, аби чиясь особиста воля обмежувала волю когось іншого. Принцип
волі спрямовує дії людей так, що вони забезпечують свої прагнення, не порушуючи
прагнень інших людей, і дбають про суспільний гаразд. У процесі дотримання
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принципів справедливості, рівності й волі суспільство досягає одностайності, а в
одностайності та взаємності самоутворюється «збірна особа народу» (П. Куліш),
«суцільний культурний організм нації» (І. Франко), який живе власною волею –
основним законом природного права. В українському традиційному праві воля –
одвічний основоположний принцип, дієвий правовий чинник, який працює вже не
одне тисячоліття й означений цим чітким правовим поняттям. Воля – закон нашого
традиційного природного права, в якому передбачені права, обов’язки й
відповідальність громадян. І саме відповідальність людини перед спільною волею
владовує між собою її права та обов’язки. Відповідальність – це і є найвищий вияв
всенародної моральної волі. Волю приймає одностайним рішенням усенародне віче:
волю приймають усі й виконує кожен. Українське традиційне вічове право подібне
до нинішньої швейцарської правової системи, в основі якої також – одностайність
або консенсус.
Наведу проникливі висновки Памфіла Юркевича про основоположні принципи
національного права, яке забезпечує єдність народу й основу національної держави:
«…Там, де нема взаємності й справедливості, там не може бути й суспільства; бо
Земля і Небо, люди й боги поєднані поміж собою спільним ладом, згодою й
справедливістю. …Без взаємності народ поділяється (за різними думками про
справедливість) на багато партій, з яких кожна вважає свої тенденції законними,
справедливими. Між тими партіями точиться постійна жорстока боротьба, яка
в кінцевому наслідку призводить до падіння держави. Отже, взаємність, як і
справедливість, становлять основу держави. …Коли ми організацією досягаємо
єдності, то держава творить народ (римська республіка), коли любов’ю творимо
організацію (грецька політея), то дух народу творить державу. … Держава має
моральну суть, як і людина… Певна національність дається взнаки як потужна
влада… – всі ці риси народного генія диктують народові кодекс позитивного права і
надають
законодавству
особливого
національного
характеру.
Отже,
національний дух є вищим законодавцем, який настановляє, що належить
визнати правом і що треба відкинути. Право – явище національного духу. …Будьяке право тільки тоді має силу, коли воно національне, бо національність є
природне об’єднання взаємністю» («Філософія права»).
Національна ідея
Нація об’єднується в збірну особу для здійснення своєї життєвої програми –
національної ідеї. Національну ідею у нас уже вкрай забалакали й сприймають її як
абстракцію. А національна ідея – конкретна дієва сутність, першопочаток, основа й
мета культурного життя суспільства. Національна ідея – духовно-соціальна
життєва програма культурної самоорганізації, саморозвитку, самореалізації
неповторної збірної особи народу моральною волею національного духу з
власного духовного первеня й ресурсу самостійної життєвої сили на основі
традиційного світогляду й духовно-господарського досвіду з духовно-соціальноправовими програмними орієнтирами національної ідеології. Кожен народ має
свою життєву програму, яка формується з життєвих програм особистостей у його
збірній душі в процесі духовного народження збірної особи народу.
Душа – носій життєвої програми людського єства, а воля – дієвий моральний
чинник духовного саморозвитку людини й збірної особи народу, закон суспільної
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взаємодії. Душа людини від народження спрямована на позитивні, духовні, безвічні
прагнення, а в процесі неправедного життя зазнає збоїв – деградує. Оновити свою
життєву програму людина й народ спроможні моральною гігієною. Звільняючи
свідомість від упереджених думок і нав’язливих ідей, очищаючи серце високими
духовними прагненнями, людина висвітлює свою внутрішню сутність і осягає
первинну програму свого життя.
Завдяки осягненню своєї життєвої програми народ самоорганізовується,
саморозвивається у власному культуротворенні й досягає цілісності – стає збірною
особою. Осердям цілісної єдності збірної особи народу є національний дух –
провідник національної ідеї. Перший про необхідність самоорганізації
національною ідеєю «збірної особи українського народу» провістив великий
український мислитель-енциклопедист, творець національної ідеології Пантелеймон
Куліш (1819–1897). А інший великий український мислитель-енциклопедист,
громадсько-політичний діяч Іван Франко (1856–1916) поставив перед українцями
величезну, дійову задачу – «витворити з величезної етнічної маси українського
народу українську націю, суцільний культурний організм, здатний до самостійного
культурного і політичного життя» («Одвертий лист до гал/ицької/ української
молодежі»). Які стислі й потужні визначення нації: «збірна особа народу» і
«суцільний культурний організм»! Збірна особа народу, як і людська особистість,
народжується «вдруге, духовно» (Г. Сковорода) завдяки своїй самостійній силі й волі
та вищій меті свого культурного саморозвитку, орієнтованій на духовний ідеал.
Тому саме народність, національність – вища форма й зміст гідного людського життя,
його визначальна цінність у духовному, моральному сенсі, а не тільки в
економічному чи політичному.
Запорука моральної основи цивілізації майбутнього – саморозвиток націй або
збірних осіб народів як суцільних культурних організмів самостійною життєвою
силою й волею національного духу. Бо як переконливо визначив М. Гоголь:
«Справжня національність перебуває… в самому духові народу».
Рідна мова –
морально-вольовий чинник національного державотворення
Мова – не тільки розбірливі звуки, зрозумілі слова. Мова – передусім істинне
думання й моральна воля мовця. Звідси давньоукраїнське наймення мови – волода,
тобто в мові являється дієве знання й моральна воля людини. Коли думка й воля
передують висловленню, тоді мова має моральну силу. Мало сказати правду, слід
вчинити праведну дію. Саме на цій морально-вольовій засаді істинного думання й
праведного діяння ґрунтується давньоукраїнський закон волі – одностайного
рішення народного віча, що ладує суспільне життя і є основою народної влади.
Люди комунікуються звуковою мовою, а моральну кореляцію здійснює совість
– перша сигнальна система людини, завдяки якій вона розрізняє правду й неправду,
добро й зло, лад і безлад. Совість вістує – істинна чи оманлива думка, правдиве чи
облудне слово. Суть людини розкривається, коли вона переходить від слів до діла.
Одразу завважу – не поділяю пафосу, що коли в Україні всі враз заговорять
українською, настане національне благоденство. За мовним питанням приховані
глибші причини нашого суспільного безладу… Багато проблем, зокрема й мовних,
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мають моральні причини. Хіба людям не однаково, якою мовою їх дурять аморальні
можновладці – рідною чи чужою?..
Тому зараз, у так звану перехідну, кризову пору, в інтересах України
важливіше, не якою мовою ми висловлюємо свої думки, а як і про що ми думаємо
й що робимо. Знаю багатьох російськомовних патріотів України, для яких питання
мови на другому плані, а на першому – праця в ім’я України. Морально зріла,
духовно розвинена людина може говорити різними мовами, але зберігає в серці свій
національний духовний тип і думає рідною. Тоді й мова рідна стає моральним,
дієвим чинником нашого суспільного життя й національного державотворення.
Національна мова й свідомість – не самоціль, а зумовлені етнічною природою
психосоціальні інструменти духовного розвитку людини, суспільства в процесі
культурного добору людства. Поза етнічною природою людей не буває, людство
поза національними сутностями – абстракція. Те, що мова й свідомість не самоціль,
а тільки засіб саморозвитку людини, підтверджено фактом, що люди можуть
розмовляти однією мовою й при цьому не розуміти одне одного. Це свідчить про
їхню духовну недорозвиненість. У морально незрілому, духовно недорозвиненому
суспільстві кожен думає про своє, а не про спільне.
В морально зрілих, мудрих людей розум слухається серця. Це означає, що
свідомість і мова, які становлять другу сигнальну систему людини,
підпорядковуються совісті – першій сигнальній системі, яка функціонує в серці
морально зрілої людини. Для розуму однаково, що усвідомлювати, а для серця не
однаково, що осягати. Марно апелювати до безсердечного, незрілого розуму, що
зветься розсудком – він утилітарно прагматичний і жорстко меркантильний.
Розсудок послуговується будь-якою мовою, а може обходитися й без мови. Тільки
коли серця пульсують улад, тоді й вуста промовляють зрозумілою мовою. Найкраще
люди розуміють мову серця – мову совісті.
Серце має найтонші й найглибші чуття. Через серце діє внутрішній моральний
закон людини – воля: «…У серці зачинається й зароджується рішучість людини на
ті чи інші вчинки; …воно є вмістище волі та її жадань. Серце є вмістище всіх
пізнавальних дій душі» (П. Юркевич). Серцем людина тяжіє до рідного: родини,
роду, народу, своєї землі, Всеєдиного. В серці поєднуються людяність і патріотизм.
Серцем людина любить і прагне духовного, непроминущого заради здійснення
прагнень душі. А розумом спрямовується у матеріальний, мінливий світ для
задоволення проминущих потреб організму.
Саме з засад моральної дієвості маємо підходити до утвердження української
мови як державної. Бо хоч би скільки ми говорили про це, мова корінного народу не
виконуватиме повноцінно своїх важливих соціальних функцій, доки нею
послуговуватимуться переважно як засобом формальної комунікації, а не засобом
духовно-інтелектуальної творчості всього українського суспільства. Для
ефективного утвердження дієвості української мови як етноконсолідуючого,
націєтворчого, державотворчого чинника в Україні необхідно створити
загальнодержавну мовно-правову систему, засновану на традиційних засадах
моральності й пріоритетності. Тут згодиться досвід передових європейських країн,
зокрема Франції, щодо використання національних та іноземних мов у
національному інформаційному просторі. У багатьох європейських країнах існує
досить сувора система квот, що регулює кількість закордонної інформаційної
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продукції в національному інформаційному просторі. Державне патронування
державної мови повинно мати стратегічну мету: повернення українській мові у
власній країні тих прав і можливостей, яких вона була позбавлена, перебуваючи під
імперським гнітом та заборонами. Найбільша за територією європейська держава,
яка існує на власних етнічних землях, не може бути марґінальною, а тільки –
традиційною і національною.
Моральність і совісливість
Моральна зрілість і духовна розвиненість суспільства проявляється, коли люди
послідовні в своїх думках, словах і вольових діях. Джерело моральності, совісті, як і
рідної мови – в серці. Думання рідною мовою, реалізоване в добродіянні заради
рідного (родини, народу, країни) – це здійснення морального закону в собі.
Моральність починається тоді, коли закінчуються балачки, заклики, й люди
починають праведно діяти згідно зі своїми істинними думками й правдивими
словами та природженими здібностями. Одвічний принцип-закон моральної
зрілості людини, на противагу аморальним переконанням, святенницьким
приписам, ідеологічним догмам, природно ясний: людина повинна істинно
думати, праведно діяти й правдиво висловлювати себе. Звільнившись від
неправди, облуди й пізнавши правду, людина свідомо обирає власний моральний
життєвий шлях – шлях особистого й суспільного ладу. І найсправедливіший
внутрішній суддя її – совість.
Совість і воля – дві всеперемагаючі сили людської моральності над
аморалізмом мертвих душ. Коли в людині діють моральна воля й совість, людина
звільняється від неволі й усього неправедного в житті. Внутрішня воля людини є
мірилом її самостійної життєвої сили й рушієм життя. Коли свобода – це
неприйняття духом будь-яких обмежень, крім вищих моральних цінностей, то воля є
носієм найвищої моральної сутності особистого й національного духу. Свобода –
лише форма вияву волі, а воля – суть сама в собі. Але форма може бути й
позбавлена суті. Так свобода без моральності обертається наругою над моральною
волею. Аморальна людська істота своєю свободою-вседозволеністю нехтує правами,
обов’язками й відповідальністю людини. З проявом аморальної свободи сили без
правди закінчується свобода правди без сили. І тільки внутрішня моральна воля
забезпечує людині самостійну силу життя в правді. Моральна воля сильної духом
людини спонукає до самостійного волевияву й інших людей. Людина, яка має
моральне почуття обов’язку й відповідальності, робить справу свого життя не як
може, а як належить це робити.
Саме завдяки совісті – моральній взаємності – люди єднаються в народ.
Народ і держава
«Душа народу створює державу» – в цій філософемі явлено досвід японського
національного державотворення. На засаді національного духу ґрунтує українську
філософію держави та права й П. Юркевич: «Певна національність дається взнаки
як потужна влада… …Національний дух є вищим законодавцем…». Розглядаючи
право як явище національного духу, історичного характеру народу та одвічної ідеї
правди, П. Юркевич обґрунтовує надзвичайно актуальне й нині переконання, що
дух народу виявляється в його законах через моральність влади, а запозичені
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закони лише тоді працюють на суспільні інтереси, коли вписуються в контекст
духовних і суспільно-політичних традицій нації.
У національній державі моральна воля громади є джерелом влади, і така
держава пройнята духом любові, людяності й патріотизму. Національну державу
створює морально зрілий народ на своїй питомій землі – взаємністю й волею свого
національного духу для забезпечення високих прагнень саморозвитку.
Цим національна держава кардинально відрізняється від імперії, яка формує
своє уніфіковане пожиточне суспільство, паразитуючи на його життєвих ресурсах. В
імперіях процвітає аморалізм паразитарної влади, а над громадянами тяжіє
тоталітаризм держави. Самовідродження нації й самотворення національної
держави розпочинається з духовних глибин національного єства. Насамперед
громадяни повинні очищати внутрішній духовно-інтелектуальний простір і
соціальне середовище від облуди й аморалізму. Люди власною совістю мають
вістувати одне одному правду – підтверджувати істинність думки правдою діла.
Для успішного творення української національної держави необхідне вивчення
ідейних засад подвижницької праці наших визначних попередників та практичне
втілення створеної на тій ідейній основі української державницької ідеології. Інакше
нам загрожує повторення трагічних помилок минулого. Наведу застереження творця
нашої ідеології Пантелеймона Куліша: «Доки тяжіє над нами нерозуміння нашого
минулого… Доки не з’ясується для нас пройдений уже нами шлях, доти ми не
відаємо, що і як нам робити; отже, будучину свою віддаємо влаштовувати комусь
іншому…». А ось його непроминущий моральний імператив: «Будьте самостійною
силою, а не знаряддям чужої сили»; «…всяк має свого царя в голові і свого суддю в
серці – їх нехай і слухає». Куліш як патріарх письменства й національний ідеолог
мав великий вплив на українське суспільство, за що його піддали майже
столітньому забуттю. Ось хоч би за такі думки, які він висловлює, зокрема в листах
до віденського професора Івана Пулюя: «Сим комунізмом, що проповідують Ваші
школярі, нароблять вони тільки халепи письменним дурням, а в пахарську громаду
наука ся не піде…Соціялісти запаскудили соціяльність, як дурне військо шпетить
власне знамено». Істинність Кулішевої позиції підтвердила історія.
Наведу проникливий аналіз більшовизму й породженої ним масової
деморалізації суспільства, що його зробив видатний російський публіцист Всеволод
Никанорович Іванов (1888–1971) у «Вогнях у тумані»: «Розшаліле серце
більшовизму тішить затаєна громадянська війна… Для подолання революції
потрібна була совість, а совісті якраз і не було».
І як наслідок громадянського роз’єднання й деморалізації – руйнівна
бездіяльність. Світового визнання мислитель і вчений-природознавець, академік
Володимир Вернадський (1863–1945), приїхавши в 1918 році до Києва для
створення Української академії наук, із глибоким розчаруванням констатував в
щоденнику, що Україні випав історичний шанс здобути волю й закріпити її у формі
держави, але обмаль моральних людей і більшість бездіяльні: «Дивовижно, як люди,
особливо урядовці-українці, балакають і нічого не роблять».
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Відродження національної держави як системи суспільного ладу можливе
тільки на моральних засадах національної культури й волі національного духу. У
нашій свідомості держава досі ототожнюється з потворними формами антинародної
влади. А ми повинні збудувати державу, покликану оберігати, захищати людську
гідність і бути об’єднаною силою всього національного єства у перспективі його
культурного зростання. З таким моральним обґрунтуванням розглядав державу П.
Юркевич: «Не керувати, а привертати, не нав’язувати, а розвивати, не підкоряти,
а звільняти – це кінцева мета релігії й держави. ...Отже, держава є інститут, що
має за мету звичайну охорону наших правових інтересів, і є моральний організм, що
існує для вдосконалення людини, бо лише на ґрунті державному і за допомогою
держави можливе здійснення чеснот і щастя. Сама держава є не що інше, як
здійснення у великих розмірах моральності й щастя. ...Держава має моральну
суть, як і людина...». «Держава, багатша за своїх громадян, є ворожим культурі
чинником» (Володимир Державін).
Моральність законів і влади забезпечують самі люди спільним дотриманням
«одвічної ідеї правди», яка не залежить від зовнішніх, мінливих і проминущих подій
історії. Коли в людях діє неписаний моральний закон, тоді й у суспільстві діють
писані закони, засновані на природному праві.
Основна функція організму людини – забезпечити життя душі, первинного й
найтоншого механізму людського єства, де містить його життєва програма. Так і
основна функція держави й права – забезпечити здійснення людиною й народом
життєвої програми індивідуальної й національної душі. Програму душі особистість
реалізує моральною волею. Так і народ як збірна особа спроможний моральною
волею національного духу відлагодити й здійснити програму свого саморозвитку –
національну ідею. «…Нема ніяких т. зв. об’єктивних перепон до вивищення і
утвердження наново великого народу, що мав поразку. …Призначення України
тільки в ній самій, її доля в її людях та в їх моральних і матеріальних засобах»
(Юрій Липа).
Українці – давня нація, яка переживає кризовий період свого духовного
оновлення й переходу на вищий якісний рівень свого самодостатнього життя
самостійною силою й волею. Осягнімо моральний імператив Миколи Гоголя (1809–
1852) – генія світового письменства з українським серцем: «...Ще нам є змога
викинути, відштовхнути від себе негідне нас і впровадити в себе
все, що вже неможливо іншим народам, які набули форми й
загартувалися в ній».
Міжнародний діловий журнал «Iмідж.ua», № 1 /10/ 2010 р.
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