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Найперше, про що хочеться розповісти – це державний форум ім. Ярослава  
Мудрого, котрий відбудеться 9 вересня 2009 року у місті Ярославлі. Я – автор ідеї 
проведення цього заходу й сподіваюся, що він стане плацдармом для обговорен-
ня ефективного формату держави як організації в сучасних умовах громадських 
змін.

Ідею проведення форуму підтримав і гу-
бернатор Ярославської області. До речі, місто 
Ярославль 2010 року  відмічатиме своє 1000-
річчя. Вже 2009 року про підтримку майбут-
нього форуму заявив і президент Російської 
Федерації пан Медвєдєв, і прем’єр-міністр Во-
лодимир Путін. На сьогоднішній день найваж-
ливіше те, що вже точно відомо, що перший 
формат державної наради, на якій буде обго-
ворюватися ідея держави відбудеться. Більше 
того, як я вже казав, вже точно відома дата та 
місце проведення – 9 вересня 2009 року, міс-
то Ярославль. Хоча незалежно від цього, я  
продовжую просувати ідею стосовно того, що це 
не нарада, а саме форум ім. Ярослава Мудрого.

Форум, на якому обговорюватиметься ідея 
ефективності держави в цілому, як організації, 
нині, на мою думку, необхідний. Тим паче, в 
умовах світової кризи. Адже зараз відбуваєть-
ся радикальна переоцінка всього майна, пере-
оцінка інститутів і у цій ситуації ми вважаємо, 
що важливим буде проект не фінансовий, не 
канонічний, а саме публічний, де буде обгово-
рюватися питання Держави. І не даремно цей 
форум буде приурочений саме 1000-річчю міс-
та Ярославль, котре було засноване Ярославом 
Мудрим.

Група, до якої я належу, у рамках цього 

проекту веде дуже тяжку тему – розрахунку 
потенціалу суверенітету Російської держави. 
Займаємося ми цим спільно з групою матема-
тиків, котру очолює професор, доктор техніч-
них наук Федулов Юрій Григорович. Включе-
но у роботу й велику кількість політологів. Це 
проект на основі співвідношення концептуаль-
но-теоретичних знань та методу експертних 
оцінок.

Минулого року нам вдалося обробити 100 
експертних анкет з питань розрахунку потен-
ціалу суверенітету. З точки зору політології 
найбільша проблема полягає у тому, що імпе-
ричний потенціал виміряти неможливо, бо він 
з’являється лише тоді, коли з’являється, а про-
тягом іншого часу його не помітно. При цьому 
ми вважаємо, що сам потенціал будь-якої су-
веренної держави поділяється на дві частини: 
зовнішній – політично-військовий потенціал і 
внутрішній – це, перш за все, рівень соціальної 
комунікативістики, тобто рівень контактності, 
соціальних практик населення. Крім того, ми 
дійшли висновку, що власне потенціал вклю-
чає 3 види державних функцій: генеральні, 
узагальнені, ординарні. У свою чергу є 7 ге-
неральних функцій держави: розвиток еконо-
міки та фінансової системи, розвиток права, 
підвищення рівня національної безпеки, по-
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літичне державне керування,  забезпечення 
громадського порядку, розвиток етичних та 
моральних основ державної служби, розвиток 
військових сил. Кожна з цих функцій розбива-
ється на узагальнені функції. Для різних дер-
жав вони різні. Зокрема, якщо говорити про 
Росію, то економіку та фінансові системи мож-
на розбити на такі узагальнені функції: конвер-
тованість рубля, високооплачувані робочі міс-
ця поза сировинним виробництвом, стабільне 
положення на світових ринках та інвестиції в 
аванс інфраструктури економічного інституту. 
Таку генеральну функцію як розвиток права 
ми поділили на такі узагальненні: стандарти-
зація юридичної освіти, незалежність суду та 
судової системи, принцип верховенства права, 
зниження судових витрат, прискорення судо-
виробництва, усунення протиріч у законодав-
стві, підвищення якості нормативних актів до 
виконання рішень суду. Функція підвищення 
рівня національної безпеки поділяється на: 
класифікатори загроз, формалізацію політич-

ної державної злочинності, забезпечення існу-
вання і розвитку за рахунок власних ресурсів, 
протистояння надзвичайним ситуаціям, проти-
стояння тероризму, підготовку кадрів, технічне 
оснащення. Генеральна функція політичного й 
державного керування поділяється на узагаль-
нені функції: керування людьми, результата-
ми, системами, інститутами. А, говорячи про 
забезпечення стійкого громадського порядку, 
ми говоримо про узагальнену функцію невід-
воротністі покарання.

За результатами обробки 100 експертних 
анкет, котрі ми отримали в політологічній 
спільноті та серед державних службовців Ро-
сійської Федерації, слід зауважити, що загалом 
потенціал росте. Але якщо з’являються загро-
зи, приміром, стихійних лих, то він починає 
доволі стрімко падати. Сьогодні для Росії прі-
оритетним має бути розвиток права та судової 
гілки влади. За нашими оцінками, потенціал 
Росії задіяний на даний момент лише на одну 
третину.
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М. Мізулін виступав з доповіддю й на семінарі в Чернівцях

СТАТИСТИКА, ФАКТИ, ПОДІЇ
Взаємодія заради розвитку туризму

Наприкінці зими під егідою Чернівецького 
регіонального центру перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та організа-
цій, а також управління культури та туризму 
облдержадміністрації відбувся круглий стіл під 
назвою «Взаємодія органів влади та громад-
ських організацій у туристичній галузі».

В обговоренні взяли участь представники 
влади, громадських організацій та бізнесових 
структур з України та Румунії. Зокрема:

1. БРИЖАК Петро Михайлович – началь-
ник управління культури та туризму облдер-
жадміністрації;

2. ВЕРБИЦЬКИЙ Юрій Станіславович – 
Генеральний Консул України в Сучаві;

3. ПОПЕСКУ Дорін – в.о. Генерального 
консула Румунії у Чернівцях;

4. ЯРМИСТИЙ Микола Васильович – ди-
ректор Чернівецького регіонального центру пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації;

5. КРАЙС Арон Лейзерович – Президент 
Асоціації працівників туристичної галузі «Ту-
ристична Буковина»;

6. ДЕСКЕЛЕСКУ Бриндуша – Голова Су-
чавської філії Асоціації реалізаторів, видавців па-
тронату книги Румунії.

Спілкування виявилося дуже корисним, як 
для української, так і румунської делегації.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


