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Abstract. The social and gnosiological factors of co!operation of the public administration
and the political leadership under the conditions of transient society are consid-
ered. The main directions of the differentiation between the sphere of political
leadership and the sphere of administrative activity in the structure of the pub-
lic administration and their simultaneous influence on the subsequent develop-
ment of modern political and administrative relations are analyzed as well.

Вза є мо дія по лі тич но го ке рів ниц тва та дер жав но го уп рав лін ня є клю чо вим 
фак то ром ус піш но го уп рав лін ня державою. В умо вах тран сфор ма ції ук ра їн сько го
сус пільс тва зна чу щість цьо го фак то ра зрос тає у зв’яз ку з ті єю рол лю, яку вка за на
вза є мо дія ві діг рає в про це сі здій снен ня  по лі ти ко! ад мі ніс тра тив но го ре фор му ван ня.
Дос лід жен ня проб лем під ви щен ня ефек тив нос ті вза є мо дії по лі тич но го ке рів ниц тва
є пред ме том праць Е. Вай нін га, Д. Вей ме ра, В.П. Гор ба тен ка, Д.П. Зер кі на,  
А. Ку роч кі на, Д. Та бач ни ка та ря ду ін ших дос лід ни ків. 

Тер мін “по лі тич не ке рів ниц тво” мож на до сить час то зус трі ти на сто рін ках 
на у ко вої лі те ра ту ри з проб лем дер жав но го уп рав лін ня, в лек си ко ні по лі тич них ді я -
чів та  гро ма дян. Але поп ри ши ро ке вжи вання цьо го по нят тя ме жі зміс тов но го по ля
заз на че ного тер мі на є до сить роз ми ти ми і ру хо ми ми. Зов сім не ба га то є спроб да ти
виз на чен ня по нят тя “по лі тич не ке рів ниц тво”. Тоб то ро бо та над цим важ ли вим по -
нят тям, як бу де, зок ре ма, вид но  і в хо ді на шо го по даль шо го ог ля ду лі те ра ту ри, 
про роб ле на по ки що не дос тат ньо. Дос лід ни ки, най час ті ше, спи ра ють ся  на своє ін ту -
ї тив не від чут тя йо го смис ло во го на ван та жен ня. І, на пев не, для ана лі зу ба га тьох
проб лем дер жав но го уп рав лін ня, що стосу ють ся йо го  ад мі ніс тра тив них ас пек тів, 
та ко го під хо ду ціл ком дос тат ньо. 

Про те ко ли пред мет на у ко во го вив чен ня тор ка єть ся по лі тич них ас пек тів 
дер жав но го уп рав лін ня, то ін ту ї тив но го тлу ма чен ня стає яв но за ма ло і ви ни кає 
пот ре ба сві до мої на у ко вої реф лек сії то го, що сто їть за по нят тям “по лі тич не ке рів -
ниц тво”. З’ясу ван ня пот ре бу ють і кон цеп ту аль ні лі нії, “смис ло ві во до роз ді ли”, 
від ме жу ван ня по лі тич но го ке рів ниц тва від та ких близь ких до ньо го по нять, як  по -
лі тич не уп рав лін ня, по лі тич не лі дерс тво та по лі тич на ді яль ність. Спе ці аль ної ува ги
ви ма гає і вис віт лен ня розмежувань між  сфе рою по лі тич но го ке рів ниц тва і сфе рою
ад мі ніс тра тив ної ді яль нос ті в струк ту рі дер жав но го уп рав лін ня. При цьо му тер мі но -
ло гіч ні “во до роз ді ли” за звич ни ми сте ре о ти па ми на у ко во го мис лен ня пот ріб но 
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зро би ти яко мо га чіт кі ши ми. Прий ня то вва жа ти зро зу мі лим, що чим чіт кі ше на у ков -
цям уда ло ся про вес ти ме жі дос лід жу ва но го по нят тя, тим ви що го ґа тун ку вва жа єть -
ся про ве де ний на у ко вий ана ліз.

Поді ля ю чи та кі ме то до ло гіч ні іде а ли, хо ті ло ся б од нак звер ну ти особ ли ву ува гу
на ту обс та ви ну, що праг нен ня ме то до ло гіч ної до вер ше нос ті не по вин но пе рет во рю -
ва ти ся на са мо ціль і ви хо ди ти за рам ки пев ної мі ри. Спра ва в тім, що фак тор “не чіт -
кос ті”, “роз ми тос ті” мо же ма ти не тіль ки гно се о ло гіч ну, але й он то ло гіч ну при ро ду.
Тоб то не чіт кість мо же бу ти не тіль ки нас лід ком не дос ко на лос ті, не за вер ше нос ті
про це су на у ко во го піз нан ня пев но го об’єк та, але й бу ти ха рак тер ною влас ти віс тю
дос лід жу ва но го фе но ме ну, який має особ ли во склад ну при ро ду. І са ме до ко ла та ких
фе но ме нів ми і за ра хо ву є мо фе но мен по лі тич но го ке рів ниц тва.

Но віт ня ме то до ло гіч на па ра диг ма сис тем но го ана лі зу, яка вра хо вує фак тор 
не чіт кос ті як мож ли вої об’єк тив ної влас ти вос ті пев но го ко ла явищ, за ро ди ла ся 
спо чат ку у сфе рі ма те ма тич ної те о рії мно жин у дру гій по ло ви ні XX ст., по чи на ю чи
з ро біт Л. За де. Піз ні ше ідеї те о рії не чіт ких мно жин по ча ли ви хо ди ти за ме жі ма те -
ма ти ки і на би ра ти фор ми фі ло соф сько!ме то до ло гіч них нас та но в но во го сти лю 
на у ко во го мис лен ня. При цьо му най більш при дат ним ґрун том для цьо го сти лю 
мис лен ня є гу ма ні тар ні на у ки. І це не ви пад ко во, бо те о рія не чіт ких мно жин і роз -
роб ля лась як та ка, що зо рі єн то ва на на так зва ні гу ма ніс тич ні сис те ми.  Тоб то ті 
сис те ми, еле мен та ми, скла до ви ми час ти на ми яких є  лю ди та фе но ме ни люд ської
сві до мос ті.

Гу ма ніс тич ні сис те ми ма ють ду же іс тот ні від мін нос ті від тех ніч них сис тем, 
ана лі зом яких пе ре важ но за хоп лю ва ла ся на у ка, ко ли в ній до мі ну ва ли при род ни чі
дис цип лі ни і які за да ва ли ета ло ни на у ко во го мис лен ня для всіх на ук у ці ло му і які
по ля га ли у ви мо гах гра нич ної стро гос ті і чіт кос ті. Са ме в цей час на рів ні сти лю на -
у ко во го мис лен ня сфор му вав ся сте ре о тип, що будь! я ку сис те му мож на роз клас ти на
чіт ко ві док рем ле ні один від од но го  еле мен ти по діб но до то го, як на ок ре мі де та лі
мож на роз клас ти будь! я ку ма ши ну чи тех ніч ний прис трій. І та кий сте ре о тип нас -
тіль ки гли бо ко ввій шов у на у ко вий стиль мис лен ня, що зда єть ся чи мось оче вид ним
і діє не тіль ки на сві до мо му рів ні мис лен ня на у ков ців, але й має фор му сво го ро ду
під сві до мої ме то до ло гіч ної нас та нов и. При чо му та кий стиль від пред став ни ків 
при род ни чих на ук пе рей ня ли і вче ні! гу ма ні та рії.

Сто сов но на шої проб ле ми ска за не про яв ля єть ся в то му, що дис ку сії про спів від -
но шен ня по лі ти ки і дер жав но го уп рав лін ня ве дуть ся в пло щи ні, де важ ко про вес ти
чіт ку ме жу між по лі тич ни ми і ад мі ніс тра тив ни ми рів ня ми в струк ту рі ор га нів 
дер жав ної вла ди. І різ ни ми ав то ра ми та ка ме жа про во дить ся по!різ но му, по!сво є му,
по род жу ю чи пи тан ня що до то го, хто з цих дос лід ни ків є ближ чим до іс ти ни. Та обс -
та ви на, що по діб на ме жа мо же ма ти об’єк тив но не  чіт кий, а роз ми тий ха рак тер, 
ут во рю ю чи ці лий спектр пе ре хід них гра да цій, най час ті ше до ува ги не бе реть ся. 
Ба га тоз нач ність про ве ден ня роз ме жу валь них лі ній між по лі тич ни ми і ад мі ніс тра -
тив ни ми рів ня ми по яс ню єть ся гно се о ло гіч ни ми при чи на ми ти пу не дос ко на лос ті
піз нан ня, а не об’єк тив ни ми влас ти вос тя ми вза є мозв’яз ку по лі ти ки і дер жав но го 
уп рав лін ня.
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Як до сить рід кіс ний про яв аль тер на тив но го під хо ду мож на при вес ти дум ку 
Р. Аро на про те, що чим ви ще на іє рар хіч них щаб лях дер жав ної вла ди перебуває чи -
нов ник, тим біль ше по лі тич них від тін ків з’яв ля єть ся в струк ту рі йо го ді яль нос ті:
“Чим ви ще становище чи нов ни ка, тим ближче він за ста ту сом до по лі тич но го ді я ча”
[2, с. 57]. Тоб то при та ко му пог ля ді не чіт кий ха рак тер роз ме жу ван ня по лі тич них і
ад мі ніс тра тив них рів нів у струк ту рі дер жав но го апа ра ту вже хоч і по біж но, але від -
ті ня єть ся. 

То му, ана лі зу ю чи проб ле му роз ме жу ван ня по лі тич но го та ад мі ніс тра тив но го
рів нів, більш точ но, на на шу дум ку, бу де го во ри ти не про від нос ний, а про роз ми тий
ха рак тер та ко го роз ме жу ван ня. Ад же від нос ність оз на чає те, що ця ме жа мо же змі -
ню ва ти ся за леж но від змі ни кри те рію роз ме жу ван ня, змі ни точ ки зо ру то що. Але в
будь! я ко му разі та ка ме жа мис лить ся як сво го ро ду чіт ка лі нія. Трак ту ван ня ж цієї
межі як та кої, що має не чіт кий ха рак тер не тіль ки з гно се о ло гіч них, але й з об’єк тив -
них при чин, вис віт лює ту обс та ви ну, що пе ре хо ди між ад мі ніс тра тив ни ми і по лі тич -
ни ми рів ня ми ма ють біль ш!менш ши ро кий спектр гра да цій. А та ка пос та нов ка 
пи тан ня по!ін шо му спря мо вує піз на валь ний про цес. 

От же ви ма льо ву єть ся сво го ро ду пер ший “во до діл” ок рес лен ня фе но ме ну по лі -
тич но го ке рів ниц тва, і стосу єть ся він від ме жу ван ня по лі тич но го ке рів ниц тва від
дер жав но! ад мі ніс тра тив но го уп рав лін ня. Ос тан нє ми ро зу мі є мо тут у най вуж чо му
ро зу мін ні цьо го по нят тя. 

Дру гий “во до  діл” фе но ме ну по лі тич но го ке рів ниц тва стосу єть ся про ве ден ня лі -
ній між по лі тич ним ке рів ниц твом і по лі тич ним лі дерс твом. І тут ми сти ка є мо ся та -
кож з не чіт ким ха рак те ром та ко го роз ме жу ван ня, який має ко рін ня в об’єк тив ній
при ро ді заз на че них явищ. По нят тя ке рів ниц тва в на у ко вій лі те ра ту рі най час ті ше
пов’язу ють з уп рав лін ською ді яль ніс тю, яка ба зу єть ся на зай нят ті суб’єк том 
офі цій ної по са ди, на яв нос ті за ко но дав чо чи ад мі ніс тра тив но офор мле них пов но ва -
жень. Фе но мен же лі дерс тва асо ці ю єть ся, перш за все, з ви пад ка ми не о фі цій но го, 
не фор маль но го уп рав лін ня, ко ли суб’єкт зна хо дить ся за рам ка ми фор маль ної 
по са ди, яка б на да ва ла йо му офі цій ні пов но ва жен ня на та ко го ро ду уп рав лін ську 
ді яль ність. Хо ча є і та ке трак ту ван ня лі дерс тва, ко ли офі цій ний ке рів ник роз гля да -
єть ся як  лі дер фор маль но го ти пу, а той фе но мен, який пов’язу єть ся з вузь ки ми трак -
ту ван ня ми лі дерс тва, оз на ча єть ся як лі дерс тво не фор маль не. 

Але в будь! я ко му ра зі ми хо ті ли б звер ну ти ува гу на те, що чіт кої ме жі між 
фор маль ним по лі тич ним ке рів ниц твом і не фор маль ним по лі тич ним ке рів ниц твом
про во ди ти та кож не до ціль но. Ад же як що ми бу де мо роз гля да ти пар тій но го лі де ра,
пар тія яко го не є при вла ді, але діє в рам ках офі цій но го пра во во го по ля, то та ке лі -
дерс тво має фор маль ні оз на ки, бо йо го ді яль ність сан кці о но ва на дер жа вою. 

У стро го му ро зу мін ні з не фор маль ним по лі тич ним лі дерс твом ми ма є мо спра ву
в то му ви пад ку, ко ли пар тій ний лі дер діє по за рам ка ми офі цій но го пра во во го по ля і
йо го по лі тич не уп рав лін ня не ух ва ле не дер жа вою. От же па ра метр “по лі тич не ке рів -
ниц тво (фор маль не по лі тич не лі дерс тво) – не фор маль не по лі тич не лі дерс тво слід
роз гля да ти не як ди хо то міч ну опо зи цію, а як сво го ро ду шка лу з пе ре хід ни ми гра да -
ці я ми, в якій мі ра фор ма лі зо ва нос ті по лі тич но го лі дерс тва мо же бу ти різ ною: 
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від пов ної до біль ш!менш час тко вої або ж і до пов ної від сут нос ті оз нак фор ма !
лі зації.

От же, ха рак те ри зу ю чи по лі тич не ке рів ниц тво як різ но вид уп рав лін ня, тре ба 
ви хо ди ти з двох важ ли вих мо мен тів: 

• та ке уп рав лін ня має по лі тич ний ха рак тер, що від ме жо вує йо го від ад мі ніс тра -
тив но го; 

• та ке уп рав лін ня має фор маль ний ха рак тер, офі цій ний ста тус, що від ме жо вує
йо го від не фор маль но го по лі тич но го лі дерс тва.

Але ха рак тер роз ме жу ван ня і в пер шо му, і в дру го му ас пек ті має об’єк тив но роз -
ми тий ха рак тер, який оз на чає на яв ність більш чи менш ши ро ко го по ля пе ре хід них
гра да цій у пло щи ні заз на че них ас пек тів. З ін шо го бо ку, не чіт кий ха рак тер роз ме жу -
ван ня вка зує не тіль ки на від мін ність по лі тич но го ке рів ниц тва від ме жу ю чих з ним
фе но ме нів, але й на на яв ність пев ної внут ріш ньої спо рід не нос ті між ни ми. 
Для з’ясу ван ня ці єї ді а лек ти ки спо рід не нос ті – від мін нос ті вар то бу де про а на лі зу ва -
ти сут ність по лі тич но го ке рів ниц тва.

На сьо год ні в лі те ра ту рі ма ло мож на знай ти спе ці аль них виз на чень то го, 
що ро зу мі єть ся під тер мі ном “по лі тич не ке рів ниц тво” кож ним з дос лід ни ків. Так,
зок ре ма до виз на чен ня цьо го по нят тя звер та ють ся ро сій ські по лі то ло ги Ю.С. Бор -
цов, І.Д. Ко ро тець, В.Ю. Шпак. На їхню дум ку, по лі тич не ке рів ниц тво – це “виз на -
чен ня стра те гіч но го нап рям у роз вит ку дер жа ви, по лі тич ної сис те ми сус пільс тва і
ви бір за со бів здій снен ня ос нов них завдань і ці лей за галь но дер жав но го зна чен ня,
най важ ли ві ших прин ци пів і шля хів їх до сяг нен ня. В за леж нос ті від рів ня по лі ти ко!
влад них від но син ви ді ля ють ся суб’єк ти – ке рів ни ки фе де раль но го рів ня, ре гі о наль -
но го і міс це во го. Чим ви щий рі вень по лі ти ки, тим більш важ ли вою є фун кція 
ке рів ниц тва і тим більш від по ві даль ним по ви нен бу ти ке рів ник, що здій снює 
фун кцію ке рів ниц тва… по лі тич ний ста тус ке рів ни ка мо же бу ти ви со ким і ха рак тер
схва лю ва них ним рі шень тор ка єть ся ве ли кої кіль кос ті лю дей”[3, с. 386].

На го ло шу ю чи на іє рар хіч но му ха рак те рі по лі тич но го ке рів ниц тва, заз на че ні ав -
то ри від зна ча ють, що  чим ниж че рі вень по лі тич но го уп рав лін ня, тим в біль шій мі рі
суб’єкт вла ди є за леж ним від ке рів ни ків вер хніх рів нів. То му пе ред ним сто ять
двопла но ві за да чі. З од но го бо ку він по ви нен “впи су ва ти ся” в прог ра му стра те гіч но -
го роз вит ку, нак рес ле ну ви щим по лі тич ним ке рів ниц твом, а з ін шо го – в рам ках ок -
рес ле но го кур су йо му ли ша ють ся до сить ши ро кі мож ли вос ті  роз роб ки сво го більш
чи менш ори гі наль но го кур су і вті лен ня йо го на ре гі о наль но му, спе ци фіч но му рів ні. 
На дум ку Ю.С. Бор цо ва, І.Д Ко ро тець та В.Ю. Шпак, “ке рів ник “се ред ньо го” рів ня
має спра ву з сво го ро ду дво ма стра те гіч ни ми прог ра ма ми: фе де раль ною і ре гі о наль -
ною, які важ ли во уз год жу ва ти між со бою і зміс тов но ви ра зи ти в ін ди ві ду аль но!
ре гі о наль ну” [3, с. 387].

Де що в ін шій пло щи ні роз гля да ють по лі тич не ке рів ниц тво Д.В. Гон ча ро ва та 
І.Б. Гон та ре ва. З їх ньої точ ки зо ру, фун кції влас не по лі тич но го ке рів ниц тва 
мож на звес ти до чо ти рьох ти пів завдань, які сто ять пе ред дер жав ним апа ра том: 
роз ста нов ка кад рів, скла дан ня бюд же ту, здій снен ня дов гос тро ко вих прог рам, 
пе ре бо рен ня кри зо вих си ту а цій. Але це виз на чен ня, як і на ве де не пе ред цим, 
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об хо дить проб ле му ок рес лен ня ме жі між по лі тич ним і ад мі ніс тра тив ним ас пек та -
ми уп рав лін ня.

С. Глей, С. Ру тар роз гля да ють по лі тич не ке рів ниц тво у кон тек сті ка те го рії уп -
рав лін ня і да ють виз на чен ня по лі тич но го уп рав лін ня як та ко го, що здій сню єть ся у
по лі тич но му кон тек сті, охоп лює всі сфе ри сус піль но го жит тя, ство рю ю чи умо ви для
ре а лі за ції різ но ма ніт них про я вів жит тя лю дей. У суб’єкт но му пла ні по лі тич не 
уп рав лін ня во ни пов’язу ють з різ ни ми рів ня ми дер жав ної вла ди, ор га нів міс це во го
са мов ря ду ван ня, пар тій, груп тис ку, по лі тич них лі де рів, ЗМІ то що. Дер жав не уп рав -
лін ня во ни роз гля да ють як скла до ву час ти ну по лі тич но го уп рав лін ня, заз на ча ю чи,
що во но ор га ніч но по єд нує в со бі як по лі тич ні, так і ад мі ніс тра тив ні за со би. При
цьо му, з’ясо ву ю чи спів від но шен ня між по лі тич ною вла дою  і дер жав ним уп рав лін -
ням, во ни під крес лю ють, що без по лі тич ної вла ди дер жав не уп рав лін ня не мож ли ве.
Але вод но час, на їх дум ку, обид ва фе но ме ни ма ють і іс тот ну різ ни цю в то му, що опер -
тям вла ди є при мус, пра во, іде о ло гія, ав то ри тет, а уп рав лін ня спи ра єть ся на мо ти ва -
цій ну струк ту ру лю дей, їх пот ре би, ін те ре си.

Д.П. Зер кін роз гля дає по лі тич не ке рів ниц тво як один з го лов них різ но ви дів по -
лі тич ної ді яль нос ті, а все роз ма їт тя різ но ви дів по лі тич ної ді яль нос ті або зво дить ся
до по лі тич но го ке рів ниц тва, або ж пов’яза но з ним. “Ке ру ва ти по лі тич но – пи ше він,
– оз на чає ке ру ва ти об’єд на ною ді яль ніс тю спіль нот лю дей, за без пе чу ва ти до сяг нен -
ня за галь них ці лей та ско ор ди но ва не фун кці о ну ван ня, а та кож роз ви ток сус піль ної
сис те ми. Звід си і ос нов ний зміст по лі тич но го ке рів ниц тва: роз роб ка, прий нят тя і ре -
а лі за ція по лі тич них рі шень, що ре гу лю ють ді яль ність як по лі тич но го,  так і гро ма -
дян сько го сус пільс тва в ці ло му. Оче вид но, що ке рів на ді яль ність різ них рів нів
суб’єк тів, які прий ма ють по лі тич ні рі шен ня, під по ряд ко ва на здій снен ню сво їх 
фун кцій. На ви що му рів ні ке рів ної сис те ми (ви щі ор га ни дер жав ної, або пар тій ної
вла ди) фор му лю єть ся за галь на стра те гія, нап ра цьо ву ють ся гло баль ні ці лі і прі о ри -
те ти, виз на ча ють ся ос нов ні прин ци пи і нор ми фун кці о ну ван ня як дер жа ви, так і 
сус пільс тва в ці ло му, здій сню єть ся ко ор ди на ція сус піль них під сис тем в пла ні ре а лі -
за ції єди них ці лей і за галь них ін те ре сів. На ниж чих щаб лях розв’язу ють ся за да чі
дво я ко го ро ду: щодо здій снен ня по лі тич них рі шень, які ви ра жа ють ці лі і ін те ре си 
ок ре мих со ці аль них груп та інс ти ту тів, та уз год жен ня їх з за галь ни ми ін те ре са ми і
стра те гіч ни ми ці ля ми”[6 , с. 321 – 322].  

Під су мо ву ю чи ви щес ка за не мож на таким чи ном виок ре ми ти ос нов ні 
па ра мет ри роз ме жу ван ня по лі тич но го ке рів ниц тва та дер жав но го уп рав лін ня як різ -
но ви дів уп рав лін ської ді яль нос ті: по лі тич не ке рів ниц тво орі єн то ва не на цін нос ті,
ідеї, прі о ри тет ін те ре сів та пот реб лю дей, за галь ні зав дан ня спіль нот, стра те гіч ний
роз ви ток, до мі ну ван ня фун кцій пла ну ван ня, твор чий і нес тан дар тний ха рак тер зав -
дань. З ін шо го бо ку, дер жав не уп рав лін ня мож на роз гля да ти  як інс тру мен таль не,
вузь кос пе ці а лі зо ва не, орі єн то ва не на прі о ри тет норм та  інс трук цій, си ту а тив не з до -
мі ну ван ням фун кцій ор га ні за ції та кон тро лю. 

Заз на че ні па ра мет ри пред став ле ні у виг ля ді ди хо то міч них опо зи цій за фор мою,
але по су ті вка за ні опо зи ції за да ють шка ли з пос лі дов ніс тю пе ре хід них гра да цій.  
І в кон тек сті цих шкал роз ме жу ван ня по лі тич но го ке рів ниц тва і дер жав но го уп рав лін ня
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має об’єк тив но не чіт кий ха рак тер, а мі ра по лі тич нос ті чи ад мі ніс тра тив нос ті пев ної 
ді яль нос ті в струк ту рі дер жав но го апа ра ту виз на ча єть ся тим, де зна хо дить ся ця ді яль -
ність, як що на неї по ди ви ти ся крізь приз му ви ще ок рес ле них па ра мет рів. 

Роз по діл та зба лан су ван ня по лі тич них і ад мі ніс тра тив них фун кцій є пос тій ною
проб ле мою будь! я ко го про це су дер жа вот во рен ня, яка особ ли во за гос трю єть ся в 
пе рі о ди ін тен сив ної тран сфор ма ції по лі ти ко! ад мі ніс тра тив них струк тур, що є важ -
ли вою під ва ли ною ус піш ної пе ре бу до ви і роз бу до ви дер жа ви. Оп ти мі за ція вза є мо -
дії по лі тич но го ке рів ниц тва та дер жав но го уп рав лін ня в пос тто та лі тар но му 
сус пільс тві має як те о ре тич ний, так і прак тич ний ви мі ри. Пер ший пов’яза ний з 
роз ме жу ван ням зміс ту та фун кці о наль них ім пе ра ти вів по нять. Дру гий ґрун ту єть ся
на зас то су ван ні кри те рі їв со ці аль ної ефек тив нос ті уп рав лін ня. 

1. Анг ло! ук ра їн ський слов ник тер мі нів і по нять з дер жав но го уп рав лін ня / Укл. Г. Райт та ін.
– К.: Ос но ви, 1996.
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