
ЧАСОПИС 

№8/2012 

грудень 

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:  
eotsecretary@gmail.com 

наш сайт: http://www.elita-derzhavy.org.ua 
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ПРО ВСЕСВІТНІ ТА ОСОБИСТІ ШАХІВНИЦІ 

 

 

Останнім часом думаю, що у кожного – 

власна гра у шахи. Хтось все життя бігає по 

замкненому колу власної клітинки чорного чи 

білого кольору. Саме ця клітинка і складає для 

нього ЦІЛИЙ СВІТ.  

 

Хтось починає свою гру у якості пішака, 

що згодом стає Королевою. І він стрибає з 

чорної на білу клітинку. Але його життя іде 

лише по горизонтальній лінії шахівниці 

власного життя. А є багатомірний матричний 

простір, де існує безліч «шахівниць» з 

безліччю шахових фігур і стратегій, і ти бачиш 

безліч сприятливих варіантів  

 

У ВЛАСНІЙ ВЕЛИКІЙ ГРІ. 

 

З ЦЬОГО ВИПУСКУ ЖУРНАЛУ ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ: 

 

1. Про рецепт величі країни (стаття в інтернет-виданні «ГЛАГОЛ») 

2. Хто став новим членом ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». 

3.  Як Парламент України став послідовником традицій ВГО «ЕЛІТА 

ДЕРЖАВИ». 

4.  Як готувались члени ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» до «кінця світу» 12.12.12. 

5. Як члени ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» провели провели щорічну підсумкову 

зустріч «ШАХИ ДЕРЖАВИ». 

6. Що означає «Зимовий Блюз та Карпатське Ретро» у неділю. 

7. Про свято в Парку історичної реконструкції «Київська Русь» 

8. Які нові книжки рекомендує прочитати ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». 

 

 

 

З повагою 

 

Президент ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»      Ольга Піддубчак 
www.facebook.com/piddubchakolga 

http://www.facebook.com/piddubchakolga
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У МЕНЯ НЕТ МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ, У МЕНЯ ЕСТЬ  

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕЦЕПТ ВЕЛИЧИЯ СТРАНЫ 
http://glagol.in.ua/2012/11/14/organizatsiya-elita-derzhavyi-zaprogrammirovala-pozitivnoe-budushhee-ukrainyi-foto/ 

 

 

Президент Всеукраинской 

общественной организации 

«ЭЛИТА ДЕРЖАВЫ» Ольга 

Поддубчак дала эксклюзивное 

интервью интернет-изданию 

«Глагол». 

СПРАВКА: Поддубчак Ольга – 

Президент Всеукраинской общественной 

организации «ЭЛИТА ДЕРЖАВЫ», член 

общественных советов при 

Министерстве иностранных дел, 

Министерстве социальной политики. 

 

ВОО «ЭЛИТА ДЕРЖАВЫ» основана 08.08.08 года, объединяет выпускников Национальной 

академии государственного управления при Президенте Украины и ее региональных институтов, 

госслужащих, депутатов местных советов и ученых, входит в 16 общественных советов по всей 

Украине, имеет зарегистрированное средство массовой информации – журнал «ЕЛІТА 

ДЕРЖАВИ», около 30% членов организации имеют научные степени в сфере государственного 

управления, средний возраст – 30-40 лет. 

 

Так чем же больна, на Ваш взгляд страна Украина? И достойна ли она 

рецепта величия? 

Да, страна нездорова. И самое главное, она еще не готова к лечению, я уже не 

говорю про простой и эффективный рецепт величия. Если сравнить нашу страну с 

обычным человеком, то у нее есть выбор – лечиться ВСЕГДА и всем жаловаться на 

свое плохое самочувствия, пассивно ожидая поддержки и внимания или хотеть 

БЫТЬ ЗДОРОВОЙ и встать на ноги в самый короткий, данной природой, 

политическими и экономическими закономерностями срок. Рецепт величия по 

силам не каждому. Величие приходит только тогда, когда ты готов его принять и 

знать, что с этим делать дальше. 

 

 
Презентация ВОО в УНИАН 

 

http://glagol.in.ua/2012/11/14/organizatsiya-elita-derzhavyi-zaprogrammirovala-pozitivnoe-budushhee-ukrainyi-foto/
http://glagol.in.ua/wp-content/uploads/2012/11/Titulka5.jpg
http://glagol.in.ua/wp-content/uploads/2012/11/Unian.jpg
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И что же, на Ваш взгляд, поможет стране стать здоровой? 

Приведем пример обычного человека, который немедленно хочет стать 

здоровым. Он бросается в крайности, сочетает официальную медицину с 

нетрадиционной, часто доверяется плохим специалистам, шарлатанам и 

проходимцам, которые делают его самочувствие еще хуже, а кошелек тоньше. Если 

брать страну Украина, то ситуация довольно похожа. Коллективный разум страны 

бросается из крайности в крайность, и вместо того, чтобы судить по результатам и 

квалификации, а не по красивым словам и рекламе, каждый раз доверяется 

непрофессиональным «лекарям» от политических систем, созданных по образцу 

старых моделей государственного управления, возникших на переходном этапе от 

рабства к демократии. 

И по какому принципу страна должна выбирать тех, кто 

профессионально поможет ей восстановить силы? 

Как и в любом схожем случае, пользуясь элементарной логикой и здравым 

смыслом. Когда я сталкиваюсь с выбором того, кому я плачу из своего бюджета 

деньги, я анализирую, насколько у него незапятнанная репутация, квалификация и 

образование, а так же, насколько он порядочен. Только после этого я смогу доверить 

специалисту свою душу и тело, для того, чтобы себя чувствовать лучше и жить 

дольше. 

 
Визит членов ВОО в жемчужину славянской 

христианской культуры – Софию Киевскую 

 

У вашей организации такое амбициозное название – «ЭЛИТА ДЕРЖАВЫ», 

Вы на полном серьезе считаете себя элитой нашей страны? 

История названия нашей всеукраинской общественной организации и 

глубинная философия ее смысла развивалась в несколько этапов. На самом деле 

самым простым ответом на этот вопрос стали слова одного молодого священника, 

который во время празднования годовщины нашей организации сказал, что на 

самом деле ЭЛИТОЙ ДЕРЖАВЫ может называть себя каждый человек, который 

искренне любит свою родину и меняет ее жизнь в лучшую сторону. 

Однако само название возникло намного раньше. В свое время я закончила 

магистратуру Национальной академии государственного управления при 

Президенте Украины. Напоминаю, что в Академии в основном учились 

относительно молодые начальники отделов и управлений министерств и ведомств, 

http://glagol.in.ua/wp-content/uploads/2012/11/Sofiya-Kiyivska.jpg
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которые со временем планировали продолжать достойную карьеру на госслужбе. 

Наш выпуск попал как раз на переходный период «помаранчевых» событий. Тогда 

многие хорошие специалисты, менеджеры среднего и высшего звена слетели со 

своих мест, на их место очень часто приходили молоденькие мальчики и девочки, 

которые в 25-28 лет занимали высокие должности не потому, что они умнее, 

порядочнее или патриотичнее, а потому, что они имели родственные связи и 

лояльность своих высокопоставленных родственников к новой власти. А многие 

ребята, с которыми я училась, оказались, так сказать «за бортом» всех раскладов. Я 

сама попала в ситуацию, когда твой телефон молчит. Это время заставило 

задуматься о многом. 

Пытаясь найти свой собственный жизненный путь в хаосе 

переформатирования страны я решила защищать кандидатскую как раз по теме 

молодых политико-управленческих кадров. В этот момент мне попалась 

монография доктора наук государственного управления Алексея Крюкова из 

Харькова по украинской элите. В этой книге были выводы, где в нескольких 

пунктах было сказано, какой должна быть современная украинская элита. Когда я 

прочитала эти выводы, то подумала, что почти все, кого я знаю, соответствуют 

характеристикам Алексея, только знакомы они, в основном, со мной, а не друг с 

другом. Когда мы объединились для создания некоего сообщества, члены которого 

договорились помогать друг другу в это непростое время, я все время думала о 

названии. И оно пришло ко мне во сне: на черном фоне я увидела огонь и буквы 

ЭЛИТА ДЕРЖАВЫ. Я проснулась и записала их на листке бумаги. Для меня 

ощущения были настолько необычны и ярки, что я посмотрела на часы – было 

почти 4 утра. Это было в середине ноября 2007 года. 

Поэтому, когда инициативная группа через почти пол-года обсуждала 

название, я настояла на том, чтобы выбрали именно это название – оно было в чем-

то провокативно, амбициозно и цепляло внимание. Все эти составляющие в 

будущем помогли нашей организации стать узнаваемым брендом среди тысячи 

общественных организаций по всей Украине. 

Предвидение оказалось правильным. Доктор наук Алексей Крюков через 

некоторое время нашел нас сам и был неожиданно приятно удивлен, что он стал, 

сам того не зная. так сказать, крестным отцом нашей организации. Это уже потом он 

стал одним из основателей Ассоциации докторов наук государственного 

управления, с которой мы сотрудничаем, это потом – через три года был создан 

Президентский кадровый резерв «Новая элита нации», это уже потом появились 

предложения сотрудничать с Национальной академией государственного 

управления при Президенте Украины, так как мы, в первую очередь, объединяем 

выпускников этой академии.  

И все же, Вы считаете себя современной элитой нашей страны? 

И да и нет. Члены нашего сообщества называют себя представителями нового 

управленческого капитала, а также людьми, которые участвуют в создании 

альтернативной, так сказать, контр-элиты. Если подобный вектор развития 

обосновать, то стоит сказать, что существует несколько трактовок термина «элита». 

Один из них определяется, как альтиметрический подход: принадлежность к элите 

по факту наличия у индивидуумов реальной власти и влияния без жесткой привязки 

к их интеллекту и морально-этических качеств (похоже на современную ситуацию, 
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не так ли?). И второй – аксиологический (ценностный) подход, который базируется 

на начальном смысле понятия «элита», т.е. «лучшее»: индивидуумы, которые входят 

в элиту, обладают более высоким интеллектом, талантом, способностями, 

компетентностью в сравнении со средними показателями конкретного социума. 

 

 
Почетные члены ВОО «ЭЛИТА ДЕРЖАВЫ» доктор социологических наук, автор 

множества книг по украинской элите Мария Пирен и основатель Парка исторической 

реконструкции «Киевская Русь» Владимир Янченко 

 

Так вот потенциальные элиты, или контр-элиты, ставят своей целью 

совершение ротации действующих элит и предлагают себя в этом качестве. С целью 

подтверждения собственных притязаний, новые элиты предлагают обществу новые 

схемы управления и модели поведения. 

Что касается «изюминки» нашей организации, то актив организации 

представляют выпускники Академии государственного управления при Президенте 

Украины, молодые ученые из других украинских ВУЗов, которые имеют 

кандидатские и докторские степени, стали депутатами местных советов, а так же 

молодые, патриотически ориентированные бизнесмены со степенью магистров 

госуправления. 

У нас есть сложившаяся корпоративная культура, мы владеем знаниями 

работы в социальных сетях и используем для принятия совместных решений 

современные средства связи, есть своя идеология и желание достичь как 

собственных корпоративных целей, так и целей, связанных с успешностью нашей 

страны. 

Все члены нашей организации каждый день работают над тем, чтобы наконец 

появилась влиятельная социальная сила для внедрения эффективных 

инновационных разработок в системе государственного управления. Потому что 

чего греха таить, много руководителей среднего и высшего звена до сих пор мыслят 

старыми категориями уровня «красивой секретарши за печатной машинкой» и ни 

разу не брали в руки современный научный журнал по государственному 

управлению, где написаны ТАКИЕ идеи, что просто бери и радуйся подсказкам. Я 

понимаю, суета, читать некогда, учиться некогда… Зато стабильная лояльность к 

власти в любых видах и окрасках. 

http://glagol.in.ua/wp-content/uploads/2012/11/Piren-YAnchenko.jpg
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Наша сила, которая относит себя к управленческому капиталу нового качества 

считает, что пора строить не только основы для функционирования системы 

«электронное правительство» и гражданское общество. Мы считаем, что мы уже 

должны думать над следующим этапом – создавать ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО и эффективное ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО с 

элементами электронной демократии. 

Потому-то один из девизов нашей организации звучит «От і-правительства к і-

обществу», где под буквой «і» подразумеваются такие ключевые слова, как intellect, 

intelligent, information. 

Поэтому, ответ на Ваш вопрос будет звучать так: Мы считаем себя 

развивающейся контр-элитой, которая через некоторое время сможет реально 

влиять, учитывая наше образование, опыт и амбиции, на внедрение эффективных 

инновационных разработок в системе государственного управления. И нам будет 

немного легче, т.к. уже сейчас видно, кто на что способен. Что для меня 

немаловажно, так это не только научная и организационная сторона этого нового 

социального магнита, сколько этическая, духовная составляющая этой 

развивающейся силы. 

 

 

 
 

 Одна из «КАРТ РАЗУМА» ВОО «ЭЛИТА ДЕРЖАВЫ» 

 

Все в мире повторяется. Неужели Вы думаете, что представители 

Вашей силы со временем не будут копировать модели поведения 

представителей старой номенклатурной элиты? 

Конечно, все в жизни может повторяться. Обычно развитие нашего общества 

развивается по синусоиде, но иногда можно представить это развитие качественным 

скачком вперед, как прыжок на ступеньку, ниже которой не опустишься. В этом 

случае очень важно понимать, какие силы тебе помогут прыгнуть на эту новую 

ступеньку. Если привести пример нашей организации, то за эти четыре года мы 

созрели настолько, что стали владельцем определенной идеологии, которая 

позволяет думать не только о конструкциях материального мира, но и помочь 

http://glagol.in.ua/wp-content/uploads/2012/11/uudd.jpg
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человеку почувствовать себя сильным и свободным, насколько это возможно в 

современных условиях. Мы назвали эту идеологию Уникальная Украинская 

Духовная Демократия. Она была презентована на нескольких научных форумах, где 

вызвала живой интерес и обсуждение в научных кругах. Но это отдельная тема для 

разговора. 

Что же касается старой советской элиты, то я вспоминаю первых 

комсомольцев двадцатых годов. Они делали невозможное возможным, потому что 

верили. И один такой молодой человек стоил сотни партийных функционеров 

образца восьмидесятых годов. В современном мире это называется 

«конструирование позитивной социальной реальности». Мы тоже относим себя к 

таким «архитекторам», которые мечтают о справедливом устройстве государства и 

знают, благодаря каким инструментам его улучшить. 

 

 
Элементы символики ВОО «ЭЛИТА ДЕРЖАВЫ» 

 

 

Тогда вернемся к началу нашего разговора и поговорим о рецепте величия 

Украины. 

Понимаете, страна не может стать великой, если она не ПОЧУВСТВУЕТ себя 

таковой. Благодаря определенным социальным силам в стане, которые мыслят по-

новому, постепенно начнет формироваться новое коллективное сознание 

успешности. Мы создали свою организацию, когда было состояние хаоса и 

«короны», так сказать, просто валялись на улице. В тот момент нужно было ощутить 

себя смелым, немного авантюрным, здоровым, энергичным и ПЕРВЫМ и надеть эту 

корону силы и успеха себе на голову. 

Поэтому пока будем работать над успешностью коллективного сознания 

наших граждан, а манеры, вера и сила обязательно придут, но придут только тогда, 

когда в этом действительно будет потребность.  

 

 

 

http://glagol.in.ua/wp-content/uploads/2012/11/Klub-Organizatsiya1.jpg
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НОВІ ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Вітаємо із входженням до нашого колективу двох нових членів ВГО «ЕЛІТА 

ДЕРЖАВИ»! Сподіваємось, що наші відносини з новими членами організаціі будуть 

перевірені часом і ми будемо приємні та корисні один одному. 

 

 
 

 
БОГДАН ДЕРГАЛЮК 

27 років 
 

Кандидат економічних наук, у 2012 році захистив 

кандидатську та одночасно закінчив магістратуру в 

Національній академії державного управління при 

Президентові України.  

Тема магістерської: «Державне регулювання лізингової 

діяльності в національному господарстві». 

Зараз працює в Національному технічному 

університеті України «Київський політехнічний 

інститут» 

 

Богдан спілкується гарною літературною українською 

мовою, у нього багато друзів, і, незважаючи на дуже 

серйозний зовнішній вигляд, веселий та 

комунікабельний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ВАСИЛЬ ОПРЯ 

                   41 рік 

 

 

Василь Опря (41 рік), як то кажуть, «настоящий 

полковник», працює в Міністерстві оборони у 

Головному Командному центрі Збройних Сил України, 

сильна особистість, яка «зробила себе сама», має 

стратегічну та тактовну підготовку, почуття гумору, 

гарні організаторські якості, порядна та надійна 

людина. 
 

Освіта:  

- Військова-філіал Ворошиловградського Вищого 

Військового Авіаційного Училища Штурманів 

(закінчив у 1992 р.) 

- Національна Академія Оборони України, 

оперативно-тактичний рівень (закінчив у 2007 р.) 

- Вищі курси підвищення кваліфікації при 

Національній Акадеиії Оборони України (у 

2008р.) 
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12.12.12 АБО ОДИН  

ДЕНЬ ЖИТТЯ 

 

 

 

Вечір 12.12.12. Обговорюємо концепцію дружньої зустрічі «НОВА ЕРА – 

РОЗІМКНЕНЕ КОЛО» на 22.12.12. В процесі слухання ідей учасників «овального 

столу»:):):) Дякую тим, хто знайшов час та можливість обмінятись думками, а також 

особлива подяка за фото раднику Президента ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», магістру 

психології, аспіранту МАУП Юрію Захарову. 
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Дякую Віце-президентам ВГО «Еліта Держави» Галині Ніколенко та 

Олександру Андрєєву, екс-Президенту депутатського клубу Парламент Миколі 

Байраку, голові руху Завтра Олександру Чубатенку, Президенту Національної 

академії державного управління при Президентові Украіни Юрію Ковбасюку, його 

раднику Андрію Боднару, поетесі Олесі Мудрак, раднику президента ВГО «Еліта 

Держави»  та членам Організації Шушпаннікову Олегу, Юр'єву Олексію, Овчаренку 

Вадиму, Ізваріній Ользі, Сироватку Володимиру, Сироватко Надії, Дергалюку 

Богдану та Віталіні Танцюрі, ще вдячна тим, хто не вважає себе публічними 

особистостями, а також гардеробницям в Парламенті, солдатам, що зранку чистили 

від льоду в заметіль дорогу біля ВРУ, навіть йогу, який босий, з барабаном та 

розпатланим волоссям пізно увечері іхав зі мною у вагоні метро, за те, що ви 

зробили щасливим МІЙ день 12-12-12. 

Знаю, що не у всіх з Вас цей день був легким, але ж він пройшов... Нехай всі 

неприємності залишаться в минулому... Хорошим людям має таланити більше... 

 

В цей день ПОЧЕСНИМ членом 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» став екс-

президент Депутатського клубу 

«ПАРАМЕНТ», засновник журналу 

«НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ», випускник 

НАДУ та депутат другого скликання 

ВРУ Микола Байрак. 

Нагадаємо, що ДК Парламент був 

першим, хто підписав угоду про 

діяльність з нашою тоді новоутвореною 

організацією у 2008 році. Дякуємо за 

довіру!!! 
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Значок ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» на 

бордовій краватці Миколи Байрака 

 
Микола Байрак та свідок посвяти – 

Галина Ніколенко, віце-президент 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 

 
Микола Байрак та свідок посвяти – 

Олександр Чубатенко, голова 

громадського руху «ЗАВТРА» 

 

Джерело: facebook Ольги Піддубчак 

 

ПАРЛАМЕНТ НАСЛІДУЄ ПРИНЦИП ПОЗИТИВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 

ТА СТИЛІ ВИБОРУ СПРИЯТЛИВИХ ДАТ ВІД ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»? 

 

На фото перша сесія ВРУ сьомого скликання – 12.12.12. 

 

   

   
 

08.08.08 – реєстрація ГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ». 

09.09.09 – перша прес-конфереція, присвячена річниці організаціі. 

10.07.10 – захід «Багаття Бажань» у Пирогово. 

10.10.10 – захід «Скарбниця Часу» в Будинку письменників. 

11.11.11 – захід «Позитивний код країни» за круглим столом біля каміну. 
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07.04.11 – презентація Унікальної Української Духовної Демократії в Національній 

академії державного управління при Президентові України (Благовіщення). 

21.03.12 – захід «Башта Часу» біля Михайлівського собору (весняне сонцестояння). 

12.11.12 – захід «Позитивний код країни-2». 

УВАГА!!! 

12.12.12 о 12.00 – відкриття першої сесії ВРУ 7-го скликання. 

ДАЛІ БУДЕ?  

22.12.12 – захід «Нова Ера – Розімкнене Коло». 

 

 

НОВА ЕРА ТА РОЗІМКНЕНЕ КОЛО – 22.12.12. 

Частина 1. ШАХИ ДЕРЖАВИ 

 

 

Всеукраїнська громадська 

організація «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», яка 

об’єднує випускників Національної 

Академії державного управління при 

Президентові України та її регіональних 

інститутів, державних службовців та 

науковців провела в засніженому будинку 

на закритій території у хвойному лісі - в 

Конча-Заспі захід «НОВА ЕРА ТА 

РОЗІМКНЕНЕ КОЛО» 22.12.12 року. 
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Мета: ПІДВЕСТИ ПІДСУМКИ діяльності організації за 2012 рік, 

ЗАПЛАНУВАТИ подальший РОЗВИТОК спільноти. Чому Нова Ера? Тому що 

21.12.12 за календарем Майя нібито пророкували «кінець світу», а ми, 22.12.12, в 

день зимового сонцестояння, маємо розпочати нове життя та власне духовне 

переродження на краще. Чому Розімкнене Коло? Тому що розімкнене коло може 

асоціюватись з підковою, або голубом, що злітає уверх, або, можливо, це 

розімкнення «кола обраних», в яке має увірватись свого часу нова потенційна та 

сучасна українська контр-еліта з новими корпоративними правилами поведінки та 

духовними цінностями.  

 

 

 

 

А, можливо, ми дали визначення «Розімкнене Коло» тому, що наша спільнота 

відкрита до прийняття нових членів організації, які відповідають нашому спільному 

баченню щодо «ідеального члена ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ»? Захід пройшов творчо 

та конструктивно. Особливо прикрасили ранкове зібрання шахи, скриня бажань та 

булава, ну і, звичайно, харизма та інтелектуальний капітал учасників заходу. Тому, 

ранковий захід ми назвали «ШАХИ ДЕРЖАВИ», тому що у шахах будь-який 

ПІШАК, маючі певну стратегію просування, може свого часу стати КОРОЛЕВОЮ 

(ФЕРЗЕМ). 
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РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ З КЕРІВНИКАМИ ОСЕРЕДКІВ 

29 листопада 2012 року відбулася зустріч Президента ВГО «ЕЛІТА 

ДЕРЖАВИ» Ольги Піддубчак та віце-президента Галини Ніколенко з керівником 

Луганського обласного представництва Олексієм Лук’яновим  та кандидатом у 

члени організації Сергієм Андреєвим.  

Під час зустрічі було обговорено питання, пов’язані із нашою експертною 

групою юридичного напряму, т.я. п. Андрєєв, окрім наукової та викладацької 

діяльності, має досвід роботи на посаді начальника юридичного управління обласної 

адміністрації та має безліч практичних пропозицій щодо вдосконалення окремих 

нових законів країни. Дякуємо Віце-президенту Галині Ніколенко за це фото та 

домовленості щодо можливостей самореалізації науковців з Луганського 

Національного університету ім. Тараса Шевченка. 
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РОБОТА В ГРОМАДСЬКИХ РАДАХ 

 

 

 

14 грудня 2012 року, на останньому 

засіданні громадської ради при МЗС, 

створена ініціативна група щодо 

створення громадської ради наступного 

скликання. 

 

 

 

Як голова комітету Громадської ради при 

МЗС, Ольга Піддубчак відвідала на 

запрошення від колеги по комітету 

Геннадія Максака, який очолює 

Поліський фонд міжнародних та 

регіональних досліджень на конферецію: 

«Українська призма: перспективи 

двосторонніх відносин України з 

сусідніми країнами». Цікавий формат – у 

вигляді ток-шоу, веде журналіст Наталя 

Соколенко, відповідають на запитання 

молоді українські експерти – автори 

тематики, зазначеноі у конференції. 

Дякуємо за якісну організацію заходу, 

зокрема за фаховий рівень запрошених. 

 

 

 

Зимовий Блюз та Карпатське Ретро у неділю 

 

 

Джерело: facebook Піддубчак Ольги 

 

 

 
Докторант НАДУ Ірина Кравчук (Ярина Мавка), Сергій 

Шишкін та Піддубчак Ольга 

Було приємно познайомитись особисто 

із паном Сергієм та отримати задоволення від 

його музики. Особиливо сподобалась пісня 

Карпатське ретро та пісня Одинак. Була рада 

зустріти на заході поетесу Олесю Мудрак, 

яка вела захід, колегу по громадській 

діяльності, поетесу Ярину Мавку, в миру 

кандидата наук з державного управління 

Ірину Кравчук, а також талановитого, 
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відомого скрипаля Кирила Стеценка, який одночасно поєднує творчість із посадою 

завідуючого кафедрою менеджменту шоубізнесу Київського національного 

університету культури і мистецтв України та Богдана Нагайло, першого керівника 

радіо «Свободи», представництво якого було відкрито в Україні в 90 роки минулого 

сторіччя. 

 

ДОВІДКА з сайту ТВі: Сергій Шишкін – музикант, композитор, автор та член 

журі низки фестивалів. Народився у місті Володимир-Волинський. Закінчив Луцьке 

музичне училище та Рівненський педінститут. Працював викладачем у Володимир-

Волинській музичній школі. Лауреат фестивалів «Оберіг», «Червона Рута», «Білі 

вітрила». Багато написав музики для дітей. Автор 6-ти аудіоальбомів та поетичної 

збірки.  

 

Постійний член журі найдавнішого українського рок-фестивалю «Тарас 

Бульба». Член журі фестивалів «Оберіг», «Перлини сезону». Почесний громадянин 

міста Володимир-Волинський.  

 

Один із батьків-засновників жанру українська співана поезія. 

 

 

 
Поетеса Олеся Мудрак та 

Піддубчак Ольга 

 
Кирило Стеценко, завідувач кафедри 

менеджменту шоу-бізнесу Інституту 

культури з товаришем 

 
Богдан Нагайло, перший екс-керівник 

радіо «Свобода» в Україні. 

 

 

 

 
Олеся Мудрак та Сергій 

Шишкін відкривають вечір. 

 
Сестри Тельнюк з продюсером Назаром 

Стригуном 

 
Виступ  братів Капранових 

 

Фото з концерту Сергія Шишкіна 
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НОВИНИ ПАРТНЕРІВ: ПАРК «КИЇВСЬКА РУСЬ» 

 

 
Піддубчак Ольга та Володимир Янченко 

«Из осколков прошлого я создаю витражи 

вечности...».  

17.12.12 

Ця фраза з'явилась в моїй голові пізно 

увечері і перед візитом наступного дня до 

Парку Київська Русь на запрошення 

засновника парку Володимира Янченка.  

Візит для членів нашої ВГО, 

незважаючи на негоду, виявився вдалим. 

 

Цікаве лицарське шоу, бряцання неймовірної кількості латів, катання на коні 

Хасані, у віп-ложі зустріла декілька знайомих, в тому числі одного народного 

депутата, який відвідує заходи одного клубу по середах:):). Моє серце зачепив рудий 

котик, який грівся біля багаття. Він посидів у мене на руках, серце його швидко 

калатало, він мружився разом зі мною на вогонь, а подушечки його лапок, що 

торкались моїх пальців, були ніжні та згодом теплі. Дякую засновнику Парку 

Володимиру Янченку за можливість відключитись від зовнішнього світу. 

 

 
Володимир Янченко 

вітає учасників 

лицарського турніру 

 
Учасники лицарського турніру 

 
Учасники лицарського турніру 

 

 
Польова кухня та «кашевар» актор 

Олег Шушпанніков 

 
Мішень для загадування бажань 

 
Депутат ВРУ В. Колесніченко 
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Увечері зігріває не тільки багаття. З 

парковим рудим котом. 

 
Початок вечірнього шоу 

 
На коні Хасані 

 

 

 

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ УПРАВЛІНЦЯ 

Лідерство: сутність та реалізація в українському суспільстві 
 

 

 

Вийшла книга доктора соціологічних 

наук, професора кафедри державної 

політики та управління політичними 

процесами Національної академії 

державного управління при 

Президентові України Марії Пірен 

«Лідерство: сутність та реалізація в 

українському суспільстві». Сьогодні 

була на кафедрі, привітала Марію 

Іванівну та переглянула книжку. Як 

завжди, стиль пані Марії особливий – 

емоційно-науковий, з вірою в краще в 

людині. Обкладинка теж має певний 

сенс, хто захоче – зрозуміє. 
 

 

 

 

 
ОГОЛОШЕННЯ 

 

ПРИЙМАЄМО НАУКОВІ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ ВГО 

 

Продовжується робота над систематизацією та удосконаленням нашого сайту. Переважна 

членів нашої спільноти має безліч наукових статей, які можуть стати нашим спільним 

інтелектуальним капіталом та прикрасою нашого бренду. Ці статті мають право отримати більшу 

аудиторію, ніж декілька магістрів чи науковців, які випадково потрапляють на Ваші ідеї. В якості 

соціального внеску, член нашої спільноти, аспірант Київського національного торгівельно-

економічного університету Олексій Юр’єв погодився відповідати за систематизацію Ваших статей 

для наступного їх розміщення на нашому сайті з фото автора. Матеріали та фото прохання 

направляти на адресу Олексія alexey-yuriev@mail.ru. В статтях вказувати (бажано) джерело та дату 
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публікації. Фото не у тексті, а вкладати окремо. Прохання відповідально поставитись до цієї 

роботи.  

P.S. Хто писав магістерські роботи і хоче опублікувати якісь уривки – вітаємо! 

 

ПРИЙМАЄМО ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ У ЧЕРГОВОМУ ЖУРНАЛІ: 

 

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

членів організації, у такому 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 a_sadovskaya@ukr.net 

 

 

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

 

Запрошуємо Вас до співпраці у якості нових членів організації або  

наших партнерів! 

 

 

 

 

ВАДИМ ОВЧАРЕНКО  

Заступник керівника  

організаційного управління 

 

ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» 

 

 

096 762-81-08 

hoster@bigmir.net 

 

 

 

 

Над дайджестом працювали:  
Ольга Піддубчак, Галина Ніколенко, Олександр Андрєєв, Альона Садовська, Олег Шушпанніков, 

Олена Тарасюк, Надія Демич. 

mailto:hoster@bigmir.net

