Словник термінів
Адміністративна реформа – вид політико-правової реформи, яка
здійснюється у сфері виконавчої влади і торкається як її організаційної
структури, функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин з
місцевим самоврядуванням.
Адміністрація (лат. administratio – керування, управління) – 1) державна А. – у значенні певних органів виконавчої влади (Адміністрація
Державної прикордонної служби України, Державна судова адміністрація
України, місцеві державні адміністрації); 2) апарат при главі держави
(Адміністрація Президента України) (див. Адміністрація Президента
України); 3) поширене визначення органу управління підприємств,
установ, організацій; 4) службові особи управління, керуючий персонал
закладу (директор, завідувач).
Бюрократія (франц. bureaucratie, букв. – панування канцелярії):
1) специфічна форма реалізації влади сукупністю осіб із власними
корпоративними інтересами, які за плату здійснюють управлінську
діяльність; 2) природна і необхідна форма будь-якої організації, необхідна для здійснення функцій державного управління, яка характеризується:
а) регламентованістю управлінських процедур; б) ієрархізованою
системою службової залежності на засадах субординації; в) професіоналізмом службової діяльності; г) функціональним розподілом праці;
д) чітко визначеною компетенцією; е) суворою службовою дисципліною
та контролем; ж) регламентацією управлінського процесу.
Виборча система – сукупність правил і законів, що забезпечують
певний тип організації влади, участь суспільства у формуванні державних
представницьких, законодавчих, судових і виконавчих органів, вираження
волі тієї частини населення, яка за законодавством вважається достатньою
для визначення результатів виборів легітимними.
Виконавча влада – одна з трьох гілок державної влади (поряд із
законодавчою і судовою), яка складається із системи державних органів і
установ – органів виконавчої влади, наділених компетенцією у сфері
державного управління та матеріальними, фінансовими, кадровими,
інформаційними та іншими ресурсами, необхідними для розробки і
реалізації державної політики у політико-адміністративній, господарській,
соціально-культурній сферах через здійснення владно-політичних та
владно-адміністративних функцій у відповідних формах управлінської
діяльності із застосуванням адекватних методів управління.
Влада державна – політико-правовий інструмент забезпечення
існування держави та досягнення її цілей через систему повноважень і
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засобів, що застосовуються від імені суспільства для захисту і реалізації
спільного інтересу, забезпечення загальних і часткових потреб, реалізації
функцій регулювання та вирішення конфліктів у суспільстві. В. д. за
обсягом і засобами впливу перевищує всі інші різновиди влади, поширюючись на всі сфери життєдіяльності суспільства. Вона здійснюється
державою за посередництвом спеціального апарату примусу або
переконання, володіє монопольним правом видавати нормативно-правові
акти, обов’язкові для всіх громадян даної держави. В. д. складається із
трьох гілок: законодавчої, виконавчої, судової.
Влада політична – один із найважливіших виявів влади, реальна
здатність певної соціальної групи (нації, класу, організації, іншої
спільноти) чи особистості втілювати свою волю за допомогою політики
та правових норм, здійснювати організований вплив на суспільство.
Глава держави – конституційний орган і одночасно вища посадова
особа держави, що здійснює загальне керівництво державними справами,
найвищий представник держави у зовнішніх зносинах. У монархіях
Г. д. є монарх, влада якого є спадковою – вона переходить від одного
представника правлячої династії до іншого у встановленому законом
порядку престолонаслідування. У республіках Г. д. є президент, який
завжди обирається. Майже у всіх державах світу існує індивідуальний
Г. д., але є окремі випадки, коли функції Г. д. виконуються колегіальним
органом (Швейцарія, соціалістичні країни) або розподіляються між
двома особами (Іран). Повноваження Г. д. залежать від форми державного
правління.
Громадська організація – добровільні об’єднання громадян, які
сприяють розвиткові їхньої політичної, трудової активності й самодіяльності, задоволенню і захисту їхніх багатогранних інтересів і запитів,
діють відповідно до завдань, цілей, закріплених у їхніх статутах.
Громадські ради – консультативно-дорадчі органи, що функціонують
при центральних та місцевих органах виконавчої влади з метою забезпечення відкритості діяльності цих органів та створення організаційноправових засад участі громадян у процесі формування та реалізації
державної політики органами виконавчої влади. До складу Г. р.
включаються представники громадських організацій, професійних спілок
та інших об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів
масової інформації. Г. р. при органах виконавчої влади є поширеною
формою управлінської демократії у світі.
Громадсько-політичний рух – це структурно неоформлені масові
об’єднання громадян і організацій різних соціально-політичних орієнтацій,
діяльність котрих, як правило, має тимчасовий характер і найчастіше
спрямована на виконання певних часткових завдань, після вирішення
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яких вони або розпадаються або консолідуються в нові політичні партії чи
громадські організації.
Держава – це організація суверенної політичної влади, яка в рамках
правових норм і на певній території здійснює управління суспільними
процесами і гарантує безпеку особи і нації.
Державно владні повноваження – повноваження органу виконавчої
влади щодо прийняття обов’язкових до виконання рішень і забезпечення
їх здійснення тими, кому вони адресовані.
Децентралізація (від лат. de – заперечення, centrum – основний
центр) – 1) процесс передачі частини функцій та повноважень вищими
рівнями управління нижчим (від центральних органів виконавчої
влади до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування); 2) у широкому розумінні – ослаблення або скасування
централізації.
Дуалізм виконавчої влади (лат. dualis – двоїстий) – форма здійснення
виконавчої влади, коли повноваження, притаманні главі виконавчої
влади розподілені між двома суб’єктами – главою держави і прем’єрміністром.
Ієрархічність (грец. ierarchia, від hieros – священний і archia –
влада) – система, в якій компоненти розташовані за рівнями й відповідно
до принципу ієрархії (від вищого до нижчого) (див. Ієрархія). Система
органів виконавчої влади побудована на засадах чіткої підпорядкованості
та субординації нижчестоящих органів вищестоящим. Саме така організаційна структура дозволяє ефективно функціонувати управлінській
системі та досягати поставленої мети.
Інституціоналізація – перетворення якогось політичного феномена
чи руху в організовану установу, впорядкований процес з певною
структурою відносин, ієрархію влади різних рівнів, дисципліною,
нормами поведінки.
Кабінет міністрів (франц. cabinet – уряд, члени уряду) – офіційна
назва уряду в цілому або його частини в деяких країнах (Велика Британія,
Індія, США, Японія та ін.). У країнах з парламентською формою
державного правління К. М. очолюється главою уряду, у президентських
республіках – главою держави. До складу К. М. входять провідні члени
уряду, які очолюють найвпливовіші міністерства.
Кабінет міністрів України – вищий орган у системі органів
виконавчої влади України, що здійснює виконавчу владу як безпосередньо, так і через центральні та місцеві органи виконавчої влади,
спрямовуючи, координуючи та контролюючи їхню діяльність.
Колегіальні органи виконавчої влади – органи загальної компетенції,
в яких управлінський процес здійснюється колективно, але з керівником
на чолі (рада, кабінет, колегія, комітет тощо).
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Конфедерація – союз суверенних держав, об’єднаних спільними
керівними органами, створений для певних цілей, зокрема координації
дій у сфері політики (переважно у зовнішньополітичних і військових
справах).
Лобізм – діяльність соціальних груп, які обстоюють свої політичні
інтереси; групи тиску на органи законодавчої та виконавчої влади.
Механізм стримувань і противаг – конституційно визначений
комплекс правових та інституційних засобів та важелів, призначений
забезпечити: а) функціональний баланс між найвищими суб’єктами
гілок державної влади; б) налагодження конструктивної співпраці між
ними; в) дійовий взаємний контроль; г) запобігання узурпації влади
одним із них. У М. с. п., встановленому Конституцією України, правові
важелі стримування закладені між Президентом України, Верховною
Радою України, Кабінетом Міністрів України та Конституційним Судом
України.
Об’єкт політики – це всі явища політичного та суспільного життя,
на які спрямована діяльність суб’єктів політики. Ними можуть бути
елементи політичної, правової і культурно-духовної підсистеми суспільства,
а також соціуми і окремі особи.
Омбудсмен (від швед. ombudsman, від ombudo – представник) –
спеціально обрана чи призначена посадова особа, незалежна у здійсненні
своїх функцій від жодної з гілок влади, функцією якої є здійснення
контролю за дотриманням прав людини і громадянина органами влади,
передусім органами виконавчої влади, а у деяких випадках – також
приватними особами та об’єднаннями.
Орган виконавчої влади – первинний елемент апарату державного
управління, носій виконавчої влади, що має юридичний статус такого
органу, утворюється державою у порядку, встановленому законом, для
здійснення від її імені функцій виконавчої влади і наділений для цього
державно-владними повноваженнями, певною організаційною структурою,
територіальним масштабом дії, необхідними для здійснення функцій
державного управління у властивих йому організаційно-правових формах
із використанням при цьому необхідних методів управління.
Політична активність – одна з форм суспільної активності і
діяльність соціальних об’єктів, яка має на меті впливати на прийняття
політичних рішень. Здійснення своїх інтересів.
Політична діяльність – це невід’ємна складова загальної людської
діяльності, яка полягає в сукупності дій окремих індивідів і соціумів,
спрямованих на реалізацію їхніх політичних інтересів, насамперед
завоювання, утримання та використання влади.
Політична доктрина – основоположний принцип діяльності суб’єктів
політичного процесу, заснований на певній політичній ідеології.
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Політична інтеграція – сукупність політичних процесів, спрямованих
на консолідацію, злиття суспільних, політичних, військових, економічних
структур або етносів у рамках однієї держави з метою протидії
деструктивним внутрішнім і зовнішнім чинникам.
Політична комунікація – процес передачі, обміну політичною
інформацією, який структурує політичну діяльність і надає їй нового
значення, формує громадську думку і політичну соціалізацію громадян
з урахуванням їхніх потреб та інтересів.
Політична криза – фаза політичного процесу, яка характеризується
порушенням політичної стабільності в суспільстві, неможливістю
ефективного функціонування політичної системи; гострий, важкий
політичний стан суспільства державно-правової системи, партій.
Політична партія – це громадсько-політична та ідеологічна організація
певних суспільних верств та груп, яка має достатньо чіткі структури й
веде боротьбу за завоювання, розподіл, утримання політичної влади або в
інший спосіб безпосередньо здійснює вплив на неї.
Політична система – впорядкована сукупність державних, політичних,
громадських організацій та інститутів, сфера політичного життя суспільства. П. С. конкретного суспільства визначається його класовою
природою, соціальним ладом, формою правління, типом держави,
характером політичного режиму, політико-ідеологічними та культурними
відносинами в суспільстві, політико-правовим статусом держави,
історичною та національною традиціями політичного устрою.
Політична система суспільства – інтегрована сукупність відносин
влади, суб’єктів політики, державних та недержавних соціальних
інститутів, покликаних виконувати політичні функції щодо захисту,
гармонізації, інтересів соціальних угруповань, спільнот, суспільних
груп, забезпечувати стабільність і соціальний порядок у життєдіяльності
суспільства.
Політична стратегія – це визначення довгочасових цілей, черговості
завдань, загальної довгострокової лінії політичної поведінки, основних
напрямів діяльності на основі наукового аналізу реального політичного
процесу і законів політичного розвитку.
Політична тактика – це сукупність методів, форм, способів поведінки
і дій у процесі політичної діяльності для досягнення стратегічних цілей і
завдань.
Політична участь – це здійснення або підтримка певних акцій з
метою вираження інтересів, позицій, вимог, настроїв, що панують у масах,
формування їх у конкретні вимоги; здійснення тиску на органи влади,
або домогтися їх виконання, заявити свій протест чи підтримати певні
рішення та дії.
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Політичне життя – одна із основних сфер суспільного життя,
пов’язана з діяльністю та відносинами індивідів і соціальних спільнот,
створених ними політичних інститутів для виявлення інтересів соціальних
суб’єктів, а також боротьба за їх реалізацію через посередництво політичної
влади в процесі політичного розвитку.
Політичне рішення – політична дія інформованого суб’єкта влади
для реалізації певної мети, що передбачає оптимізацію зовнішніх,
внутрішніх умов функціонування даного суб’єкта і визначення перспектив
його подальшого розвитку.
Політичне функціонування – забезпечення або підтримка певних
акцій з метою вираження інтересів, позицій, вимог, настроїв, що панують
у масах, формування їх у конкретні вимоги; здійснення тиску на
органи влади, аби домогтися їх виконання, заявити свій протест чи
підтримати певні рішення та дії.
Політичний конфлікт – зіткнення несумісних, часом протилежних,
інтересів, дій, поглядів окремих людей, політичних партій, громадських
організацій, етнічних груп, націй, держав та їх органів.
Політичний процес – форма політичного функціонування політичної
системи суспільства, яка еволюціонує в просторі і в часі. Політичний
процес є одним із суспільних процесів і являє собою сукупність дій
суб’єктів політики щодо реалізації своїх специфічних функцій у сфері
влади і в кінцевому підсумку забезпечує розвиток або занепад політичної
системи.
Політичні відносини – відносини між суб’єктами політики в процесі
здобуття та утримання політичної влади, реалізації інтересів у сфері
політики.
Політичні інститути – сукупність політичних норм та організацій,
які мають сталий довготривалий період існування і забезпечують
функціонування окремих елементів політичної системи.
Президент (від лат. praesidens – той, що сидить спереду) –
одноособовий глава держави, який обирається громадянами або парламентом, у більшості країн з республіканською формою державного
правління. Вперше інститут президентства був запроваджений у США
як результат прагнення громадян до встановлення сильної, разом з тим
демократичної державної влади. П. обирається шляхом прямих (Україна,
Польща, Росія, Франція) або непрямих (США) виборів. У парламентських
республіках – парламентом (ФРН, Італія, Чехія).
Процес прийняття управлінського рішення – закономірні етапи
вироблення рішень, що складаються із послідовних операцій і процесів,
між якими існують прямі та зворотні зв’язки: 1) ідентифікація і визначення проблеми; 2) підготовка необхідної інформації; 3) генерування
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альтернативних варіантів розв’язання проблеми; 4) визначення критеріїв;
5) аналіз можливих наслідків; 6) прийняття (вибір) рішення; 7) доведення
управлінських рішень до виконавців; 8) організація виконання рішень;
9) контроль; 10) оцінка рішення та отриманих результатів.
Публічна адміністрація – сукупність державних і недержавних
суб’єктів публічної влади, ключовими структурними елементами якої є:
а) органи виконавчої влади; б) виконавчі органи місцевого самоврядування.
Символічний інтеракціонізм – сучасний напрям у соціології і
політології, який передбачає вивчення суспільної взаємодії (міжособистісної і міжгрупової) як основи формування і зміни суспільних
інститутів. Успішна взаємодія її суб’єктів, на думку теоретиків цього
напряму, залежить від розуміння ними символічних знаків: термінів,
логічних конструкцій, предметів адекватного або неадекватного ситуації
вибору певних ціннісних орієнтирів та використання оптимальних
технологій для досягнення спільної мети.
Структурний функціоналізм – сучасний напрям у соціології і
політології, який передбачає вивчення суспільства і його складових як
системи інтегрованих елементів, при цьому особливо акцентує на аналізі
основних суспільних цінностей. Вивчення останніх як окремої підсистеми
суспільства дає змогу, на думку теоретиків цього напряму, зрозуміти
механізми, тенденції і закономірності функціонування суспільних
інститутів.
Суб’єкт політики – це способи і соціуми, а також створені ними
умови і організації, які беруть активну свідому участь у політичному
процесі.
Субсидіарність – принцип, згідно з яким надання державних
(адміністративних) послуг здійснюється на максимально наближеному
до населення територіальному рівні, на якому є належні організаційні,
матеріальні та фінансові ресурси, що забезпечують їх обсяг і якість
відповідно до загальнодержавних стандартів. Реалізація принципу С.
дає можливість максимально наблизити процес прийняття управлінських
рішень до громадян.
Унітарна держава – єдина неподільна держава, яка не має у своєму
складі інших державних утворень (наприклад, автономій), у якій
функціонують єдині система права та конституція.
Уряд (англ. government – керування, правління; франц. gouvernement –
управління) – вищий орган у системі виконавчої влади держави,
підпорядкований парламенту і главі держави, який здійснює державне
управління суспільними справами, впроваджує в життя рішення
законодавчої влади та забезпечує дотримання встановлених у державі
законів, наділений для цього політичною виконавчою владою. Найбільш
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поширені назви У. «Кабінет Міністрів», «Рада Міністрів», «Державна
Рада», «Федеральна Рада» тощо.
Федерація – союзна держава, до складу якої входять державні
утворення – суб’єкти федерації.
Централізація – політичний процес, па основі якого формується
централізм як управлінська політична система із властивими їй
вертикальною структурою, концентрацією влади в єдиному центрі.
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