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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ТОЧКА ЗОРУ / ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН

НЕМНОГО О СТРАТЕГИЯХ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
С 27-го по 29-е июня в Республике Корея (РК), где я сейчас работаю, проходил юридический форум
руководителей соответствующих ведомств азиатских стран (2nd Asian
Forum of Legislative Information Affairs: http://afolia.moleg.go.kr/kr). На него были приглашены представители порядка 15 стран, в том
числе и министр юстиции Украины А. Лавринович. С
целью интенсификации сотрудничества и обмена в
отрасли права между ведомствами наших стран было
подписано рамочное соглашение.
С одной стороны, казалось бы, обычное для Кореи
мероприятие. Однако оно красноречиво говорит о существовании четко очерченной стратегии развития
государства. Международная имиджевая политика
«Страны утренней свежести» началась с так называемой «корейской волны», когда благодаря киноиндустрии и поп-исполнителям (K-POP) в ряде
азиатских стран (преимущественно среди молодежи)
появилась мода на всё корейское. Вскоре к «культурному экспорту» подключилась вся индустрия развлечений, а количество стран-импортеров возросло.
Безусловно, за этим процессом стоит продуманная
политика государства, направленная на создание
благоприятного образа Кореи для дальнейшего продвижения товаров и услуг на мировом рынке.
Корея, являясь членом Организации экономического
сотрудничества и развития, взяла на себя обязательства потратить до 2015 г. около 4 трлн. вон (корейская
денежная единица) на поддержку развивающихся стран.
Часть этой суммы расходуется на оказание юридиче-

ской помощи. Согласно материалам встречи между министрами юстиции Украины и Кореи, РК консультирует
правительства Лаоса и Беларуси в вопросах законодательного обеспечения работы фондовых бирж. Однако,
как стало известно из корейских СМИ, круг стран, активно перенимающих корейский опыт, настолько
широк, что в правительственных кругах даже бытует
специальный термин для обозначения ошеломляющей
популярности корейского права в других странах – «корейская юридическая волна» (K-LAW).
Как известно, правовая система является основой любого государства. Именно поэтому правительство РК так
старается популяризировать свое право в других странах.
Эта стратегия весьма дальновидна и направлена на обеспечение лидерства Кореи в эпоху глобализации, поскольку
открывает широкие возможности бизнесу. Показательно,
что эта политика не имеет ничего общего с экспортом оружия или войн, однако имеет куда более позитивные результаты. По сути, такой подход является самым
передовым, и вряд ли возможно назвать какую-нибудь
другую страну, которая делала бы что-либо подобное.
Можно ли говорить о существовании долгосрочной и эффективной международной стратегии у нашего государства, не берусь судить. Однако уверен,
что есть чему поучиться у корейских партнеров.
Украинской стороне было предложено продолжить
диалог во время очередной конференции, которая
состоится в Сеуле 17-19 октября текущего года. С
моей точки зрения, это прекрасная возможность изучить передовой опыт.

Андрей Рыжков, член ОО «Поступ»
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ПРО «АНАТОМІЮ» ТА «ФІЗІОЛОГІЮ» ДЕРЖАВИ
Останнім часом дуже поширеним є
журналістський образ України, як
«хворої» Держави з «хворим» суспільством, яких треба терміново лікувати.
Немає нестачі в «лікарях» з різними
власними діагнозами та рекомендаціями щодо схем лікування. Головним офіційним «лікарем», звичайно, є влада, яка володіє всім необхідним
арсеналом «лікарських засобів», який інтенсивно та кваліфіковано, як їй здається, вона використовує.
Але, в той же час, за суб’єктивними відчуттями
більшості населення стан «хворого» невпинно погіршується, щось обґрунтоване сказати про позитивні
результати лікування державного організму немає
ніяких підстав.
Разом з тим, якщо проводити аналогії з людськими
хворобами та діяльністю реальної медицини, попри все,
не можна не помічати значних, а подекуди й разючих її
успіхів. Чому ж така різниця в результатах людського та
суспільного лікування? Як на мене, все це очевидно та
доволі просто. але чомусь тисячі політологічних лікарів
цього не розуміють, або не хочуть розуміти.

Справа в тому, що традиційна (людська) медицина
має стійке, напрацьоване тисячоліттями, уявлення, як
має виглядати абсолютно здорова Людина. Температура
тіла – 36,6; артеріальний тиск – 120/80; співвідношення
маси тіла та зросту; рівень цукру в крові і т. д. і т. п.
Уявімо, що таке усталене, загальновизнане уявлення про «норми» для людського організму відсутнє
в принципі? Чи можливо було б навіть думати про
ефективність та результативність лікування, коли у
кожного «лікаря» власне бачення «як має бути»?
А ось в державному управлінні («лікуванні»), виявляється, можливо. Один з колишніх міністрів економіки, багаторічний Голова колишньої Ради з вивчення
продуктивних сил України, коли його запитали, чи розглядалося колись питання: « Як би мало бути організовано
життя 46 млн. громадян України на власній території в 603
тис кв. км., за рахунок розумного використання власних
людського, природного та економічного потенціалів, щоб
це життя було гідним?» – чесно зізнався, що ні.
Але ж принцип будь-якого управління і полягає в
постійному відслідковуванні розбіжностей між тим,
що є та тим, як повинно б бути та мінімізації цієї роз-

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Задоволено заяву Бежднаж С.А. про вихід з ГО
«Поступ» за власним бажанням. Станом на 12 липня
2012 р. у ГО «Поступ» 230 осіб.

Громадянські середи
На засіданні Громадянської середи, 11 липня, обговорювались питання практичної роботи організації.
Підсумовуючи, дійшли висновку про доцільність
започаткування у «Поступінформі» нової рубрики
«Досвід поступівської роботи», яка презентуватиме
членам організації і читачам найбільш активних і ініціативних поступівців.
В рамках обговорення роботи Кадрового центру
було вирішено: провести ревізію активності поступівців за принципом «3+1» (Кравченко О.) та внести ці
дані у таблицю АВС; активізувати роботу щодо залучення членів ГО «Поступ» до активної конкретної роботи в основних напрямках діяльності організації, в
т.ч. виходячи з професійних вподобань кожного.
В ході доповіді про роботу Піар-центру йшлося
про її більшу спрямованість на внутрішній піар організації. Проте присутні висловились про необхідність рівноцінного розвитку як піару внутрішнього,
так і зовнішнього.
Крім того, за пропозицією представників Аналітичного центру прийнято рішення про необхідність
розробки та узгодження на Громадянських середах
Ідеоголічної, Кадрової та PR (агітація і пропаганда)
концепцій роботи ГО «Поступ».

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 18 липня 2012 року намічено робочу нараду
з обговорення Піар-концепції ГО «Поступ».
• «Захист громадянських прав за допомогою ГО
«Поступ» – про це 25 липня 2012 року.
• Про Кадрову концепцію роботи ГО «Поступ»
йтиметься на робочій нараді, що відбудеться 1
серпня 2012 року.
Громадянські Середи, які проводить ГО «Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа доля
України. Приходьте та приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3, товариство «Знання України», кімн. 317
або 318 (біля ст. м. «Олімпійська»)
біжності управлінськими втручаннями.
Без еталонної порівняльної бази ніяке управління
та «лікування» неможливе в принципі. Тому кожен і
вибирає зручну для себе базову точку відліку. Раніше
це був рівень виробництва в 1913 році, пізніше – довоєнний рівень, ще пізніше – рівень до розвалу
Союзу і т. ін. Останнім часом, люблять щось порівнювати з ЄС, США, Сінгапуром чи навіть Грузією.
А ось, нещодавно, один з академіків НАН з радістю
повідомив, що мовляв скоро наша Українська металургія досягне рівня УРСР.
(Продовження на стор. 2)
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ТА «ФІЗІОЛОГІЮ» ДЕРЖАВИ

серед журналістів, політологів, політиків легко ведуться
(та людей за собою ведуть) на нав’язувані абсолютно
безпредметні спори про переваги чи недоліки тих чи
(Початок на стор. 1)
інших «…ізмів» чи «…атій» та шляхів «впихання» їх в гоПро аналогічні «досягнення», очевидно, мріють і ке- лови виборців. При цьому практично всі на запитання:
рівники інших галузей абсолютно, іноді щиро, вірячи, «Що ж робити?», – розводять руками, бо ж не мають
що творять благо для народу України, але реально уявлення: «Як воно може, а тому повинно, бути?».
енергійно підштовхуючи його до екологічної прірви.
Справа в тому, що при конкретних умовах найВ медицині давно відомо, що лікувати треба не більш ефективний стан системи, а тому оптимальживіт, голову чи ногу, а саме Людину, як єдину, ний, може бути тільки один. Такий стан є ідеальним і
складну систему.
тому недосяжним, але він має бути сформульований,
Держава також є системою. І з системних позицій описаний та зафіксований, ЯК ЕТАЛОН. Абсолютно
нічим не відрізняється від людини. В кожній з них є: здорової людини в природі, можливо, теж немає, але
окремі елементи; потоки перетворення речовин, уявлення про неї є. Так же ж має бути і в державі вціенергій та інформації; функції, які виконуються; ре- лому і в її економіці, зокрема.
сурси, які витрачаються на
При цьому недостатньо
...багатотисячні армії наших юривиконання функцій; невідбезперервно повторювати,
стів, економістів та інших менеджерів
повідності (читай хвороби).
що ми будуємо красиву, басучасного «розливу» навчають як вижити та
І все! Саме це і є «анатогату, сильну, квітучу Україну,
«зробити» себе успішним саме в умовах ісмією» та «фізіологією» кожа лише один раз з цифрами,
нуючих дуже недосконалих державних систем,
ної з систем.
графіками та розрахунками
а не як ці системи вдосконалити.
Тож коли в медицині з
дати робочий проект реконанатомічними атласами та фізіологічними довідни- струкції системи «Держава Україна» до оптимального
ками все нормально і вони дають однозначне уяв- стану, наприклад, «Громадянська Україна».
лення, якою має бути нормальна, здорова людина,
І тоді нехай різні політичні сили змагаються собі
то стосовно держави, як системи, все зовсім погано. хто з них швидше та ближче до проектних параметрів
Системна «анатомія» та «фізіологія» Держави може здатен привести країну та своїх прихильників до
розкриватися лише через відповідні моделі, основ- окресленого результату. І вже хто це зробить перший
ною з яких є функціональна модель держави.
і краще – той і матиме можливість вивішати на фасад
Науковою дисципліною, яка дозволяє вивчати та Держави і свій прапорець поряд з державним стягом.
методично забезпечувати таке моделювання, а відСтворити ж такий образ-проект України, якою вона
так і діагностування систем, є функціонально-вартіс- може та повинна бути, на основі згадуваних моделей
ний аналіз, про який, наприклад, червоно-дипломні – справа вже професійної техніки. Це можна і необвипускники КНУ ім. Т. Шевченка та Києво-Могилянки хідно було зробити давно. На першому етапі, досить
навіть не чули.
було б кваліфікованої роботи двох десятків фахівців
Як на мене, справа в тому, що багатотисячні армії впродовж менше року.
наших юристів, економістів та інших менеджерів суАле ж чи потрібно це комусь, окрім самого народу?
часного «розливу» навчають як вижити та «зробити» Уявіть, що такий загальновизнаний еталон з’явився і
себе успішним саме в умовах існуючих дуже недо- будь-яке рішення можна порівняти та з’ясувати – на
сконалих державних систем, а не як ці системи вдо- користь це Україні чи ні.
сконалити. До речі, у Гарвардських та Єльських
Та й насправді, ось Ви приходите не на ринок, а на
університетах, очевидно, навчають тому ж, що яс- базар, як люблять висловлюватися деякі журналісти:
краво демонструють їхні випускники тут. Більше того, всі торгують, рекламуючи, галасуючи, обманюючи та
чим недосконаліша, абсурдніша державна система, обважуючи один одного; всі терези розрегульовано,
тим більша потреба в таких «менеджерах».
гирі повисвердлювані; всі багатіють в різний спосіб Тож тисячі, немов би розумних та освічених людей тільки покупці незадоволені, відчувають себе ошука-
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НАШІ ЛЮДИ
На сторінках нашої газети ми продовжуємо знайомити самооцінку, підвищене відчуття патріотизму.
Працюю лікарем. Детальніше на сайті www.leчитачів з нашими поступівцями. Пропонуємо їм коротко
розповісти про себе, про перше враження від «По- wandowski.com.ua.
Моє життєве кредо – «не роби сьогодні те, що
ступу», про бачення перспектив розвитку України вціможна зробити завтра». Ну добре. Нехай буде –
лому і про свою роль в цих процесах.
«прийшов, побачив, переміг».
ЛЕВАНДОВСЬКИЙ
Співпрацював з ГО «Поступ» ще до членства в орВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ганізації. Коли запросили бути одним з, то погоНародився у 1966 році. Отримав дився, не довго думаючи.
класичне сільське виховання, котре
Роль лідера вважаю дуже важливою. Лідери твоприщепило мені такі основні риси: ві- рять історію. В ГО «Поступ» лідер є. Всі його знають.
дразу до роботи на землі, простоту і щирість див- Тому для «Поступу» прогноз непоганий. Основне –
ним способом поєднану з хитрістю, занижену використати потенціал колективу, бо сам всього не

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб у Вашого розуму завжди були геніальні думки, у Вашому
серці завжди жила надихаюча любов, а у Вашій
душі завжди палало прагнення до істини!
Євстаф’єву Олену Валеріївну – 12 липня
Плішка Тараса Олександровича – 16 липня
Марчевську Олену Василівну – 17 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ГУМОР ТА САТИРА
«А может всё-таки
делегирование вместо выборов?»

Почему Вы решили,
Что права Ваши в силе?
И что Ваши надежды,
До сих пор не в утиле?
Бюллетень, бросив в урну,
Обрели Вы покой,
Для детей пояснили:
«Это шаг волевой!».
Вас не будут тревожить,
Только станут доить,
Кандидат-то уж выбран –
И без Вас можно жить.
А Вы всё не хотите,
Чтобы Вас уважали,
Зря на власти кричите –
Сами в кресла сажали.
Михаил Марченко, член ГО «Поступ»
ними та змушені миритися… Аж раптом, з’являється
хтось з контрольними терезами та еталонною гирею
в кишені! Паніка! Кому ж це потрібно?
Таким чином, чому ж не вивчається функціональновартісний аналіз у вишах України? Тому що, на моє
переконання, – щоб нікому не закортіло розібратися
в «анатомії» та «фізіології» нашого державного життя.
А як Ви вважаєте?
Олександр Гнєдаш, член ГО «Поступ»,
керівник Аналітичного центру
«Громадянська Україна»

потягнеш. Ідея для об’єднання – верховенство закону - прекрасна, але от щось за душу не бере. Мабуть закони трошки не ті, не для людей. От і не бере.
Треба ще щось придумати.
Що ж стосується України в цілому, то тут дещо
інакше. Лідера в Україні поки що просто немає.
Україну потрібно ЛЮБИТИ. Потрібно любити все
українське, тоді буде і розвиток цієї самої України.
Не можна любити Україну тільки як територію, бо при
такому підході розвинутої держави не буде. Це повинен розуміти, в першу чергу, президент. Але…
Яка моя роль? Та й так роблю немало. Лікую
людей. А що ще робити лікарю?

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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