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ВСТУП
Сучасний період розвитку Ук!

раїни потребує розробки оптималь!
ної моделі взаємодії політиків та
державних службовців (управлін!
ців).

На сьогодні існує кілька кон!
цепцій розвитку системи державно!
го управління. Однією з них є кон!
цепція дихотомічного поділу "полі!
тика!адміністрація" та відповідного
розмежування державних посад і
взаємодії посадових осіб на найви!
щому державному рівні.

Проблема дослідження полі!
тико!адміністративної дихотомії,
визначення політико!адміністратив!
ної взаємодії є одним з найбільш
складних елементів перехідного про!
цесу, оскільки вимагає як від пол!
ітиків, так і від державних служ!
бовців перегляду підходів до розум!
іння своєї ролі та відповідної зміни
своїх позицій у системі державного
управління. А такі зміни, як відомо,
швидко не відбуваються.

Питання розмежування політич!
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У статті висвітлено окремі наукові підходи українських та зарубі	
жних дослідників до розуміння поняття "політико	адміністративна
дихотомія" та узагальнено їх основні положення.

In this article the different scientific approaches of Ukrainian and
foreign scientists to understanding the meaning of politico	administrative
dichotomy are analyzed and their main principles are generalized.

них та адміністративних функцій
досліджували як зарубіжні (Г. Аліс!
сон, Г. Атаманчук, В. Вільсон, М. Ве!
бер, Н. Глазунова, Б. Гурне, Д.
Зеркін, Л. Зіглер, Б. Фрай, Ю. Яко!
вець та ін.), так і українські (В. Аве!
р'янов, В. Бебик, М. Головатий, С.
Дубенко, О. Оболенський та ін.) на!
уковці.

Розподіл функцій та посад на
політичні та адміністративні  у
теорії державного управління
відомий під поняттям "політико!
адміністративна дихотомія". На
сьогодні концепція дихотомічного
розподілу посад у системі держав!
ного управління все ще залишаєть!
ся одним з найбільш суперечливих
питань у теорії державного управ!
ління.

Метою цієї публікації є висвіт!
лення окремих наукових підходів
українських та зарубіжних дослі!
дників до розуміння поняття "пол!
ітико!адміністративна дихотомія"
та узагальнення їх основних поло!
жень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Спочатку визначимо, що означає
поняття "дихотомія". Наприклад, Ве!
ликий тлумачний словник українсь!
кої мови (укладач і головний редак!
тор В. Т. Бусел) визначає дихотомію
як "послідовне ділення цілого на дві
частини, потім кожної частини зно!
ву на дві і т. д." [2, с. 301].

Ще одне українське видання —
Сучасний словник іншомовних слів
(укладачі О.І. Скопенко та Т.В. Цим!
балюк) наводить таке визначення:
Дихотомія [грец. Dichotomia < dicha —
на дві частини і tome — переріз] —
філософ. спосіб класифікації, коли
поняття, терміни поділяються на
пари "підпорядкованих" елементів
(підкласів і т.д.) [5, с. 232].

Енциклопедичне видання анг!
лійською мовою The New Encyclopedia
Britannica (Нова Британська Енцик!
лопедія) пропонує розуміти під ди!
хотомією технічний термін для по!
значення форми логічного поділу,
що полягає у розподілі класу на два
підкласи, один з яких має, а інший не
має визначені властивості або озна!
ки [9, с. 530].

На підставі зазначеного можемо
зробити висновок, що обов'язковою
ознакою дихотомії є розподіл ціло!
го на дві частини.

Беручи до уваги цю ознаку дихо!
томії, західна державотворча тради!
ція та підходи до теорії державного
управління передбачають дихотомі!
чний розподіл державних посад на
політичні та адміністративні.

Засновником концепції політи!
ко!адміністративної дихотомії вва!
жають Вудро Вільсона, який у статті
"Вивчення механізму управління"
стверджує: "Адміністративна ланка
знаходиться поза межами політики.
Питання управління не є політични!
ми питаннями. Хоча політика і ста!
вить питання перед адміністрацією,
проте не можна допускати, щоб вона
маніпулювала державними службов!
цями" [11, с. 481—506].

Відповідно до такого підходу
визначаються межі між процесом
визначення політичного курсу, що
повинно належати до компетенції
політиків, з одного боку, і реаліза!
цією (виконанням) цього політично!
го курсу, що повинно належати до
компетенції виконавчої влади (адмі!
ністрації) — з іншого боку. Ця за!
гальноприйнята точка зору передба!
чає співвідношення "політика — ад!
міністрація" тотожне співвідношен!
ню "мета — засоби її досягнення".
Тобто в той час коли політики зай!
маються розробкою політичних
рішень, адміністрація (управлінський
апарат) несе відповідальність лише
за втілення їх на практиці [4, с. 12].
Відповідно до цих наукових підходів
передбачається, що політики і уп!
равлінці (виконавці) існують в двох
незалежних світах з власними цінно!
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стями, правилами і методами.
У теоретичному плані дихотомі!

чна модель "політика — адміністра!
ція" заснована на ідеї демократично!
го контролю і принципі верховенства
права. Відповідно до цієї ідеї курс
держави повинні визначати посадові
особи, обрані демократичним шля!
хом на певний термін — політики
(президенти, депутати парламенту
тощо). За прийняті рішення політи!
ки несуть так звану політичну відпо!
відальність.

Втілюють у життя сформований
та задекларований політичний курс
управлінці — державні службовці,
які здійснюють свою діяльність на
принципах постійності та професіо!
налізму і не несуть відповідальності
за прийняте політичне рішення.

Такий розподіл покликаний об!
межити можливість застосування
корупційних схем та втручання полі!
тиків у "деталі механізму управлін!
ня" та підвищити ефективність діяль!
ності управлінців. Також політико!
адміністративна дихотомія повинна
запобігти узурпації адміністратив!
ної влади політиками, політичними
лідерами.

Дихотомічну концепцію "політи!
ка — адміністрація" також пов'язу!
ють з роботами Вебера. Він чітко
розмежовував бюрократів і полі!
тиків, стверджуючи, що їх співісну!
вання матиме значний вплив на полі!
тичні події XX ст. Тривогу у Вебера
викликало в основному панування
бюрократії, при якому здійснення,
впровадження політики уряду замі!
щується питаннями власного вижи!
вання бюрократії. Щоб не допусти!
ти цього, Вебер розробив ряд ме!
ханізмів для обмеження влади уп!
равлінців. За теорією Вебера, таки!
ми інструментами є [10]:

— правові норми;
— парламент, який ефективно

здійснює свою діяльність;
— політичні лідери, що призна!

чаються на пости керівників адміні!
стративних органів (призначенці).

У цьому випадку відношення між
політиками і управлінцями вважало!
ся дихотомічним, оскільки політики
є особами, що визначають політич!
ний курс, а бюрократи — особами,
що його виконують.

У західній політологічній літера!
турі часто виділяли дві функції уря!
ду, які можна визначити як "функцію
політики" і "функцію адміністрації".
Перша пов'язана з виробленням пол!
ітичного курсу або виконання волі
держави і суспільства. Друга — із
впровадженням в життя цього полі!
тичного курсу.

Британський науковець А. Раб!
ренович, аналізуючи дослідження
Д. Абербаха, Р. Путнама і Б. Рокма!
на, зокрема їх працю "Бюрократи і
політики в західних демократіях",

підкреслює нову спробу перегляну!
ти теоретичну концепцію політико!
адміністративних відносин та наво!
дить чотири можливі ідеальні моделі
побудови відносин між політичними
діячами і державними службовцями
[4, с. 17—19]:

Модель I (політика — адмініст!
рація) закріплює дихотомічний роз!
діл політики і адміністрації.

Модель II (інформація — інтере!
си) передбачає участь чиновників у
вирішенні завдань формування по!
літичного курсу, але лише шляхом
надання експертної оцінки на основі
своїх знань та інформації.

Модель III (діяльність — рівно!
вага) передбачає, що у політичному
процесі беруть участь як політики,
так і державні службовці.

Модель IV (гібрид) припускає,
що відмінність між ступенем участі
політиків і державних службовців у
процесі формування політичного
курсу поступово сходить нанівець, і
спостерігається тенденція до збли!
ження цих двох груп. Особливо це
стосується вищих державних служ!
бовців, які не тільки мають технічні
можливості, але і дуже захоплюють!
ся політичною діяльністю. В той же
час відбувається процес посилення
впливу політичних мотивів при при!
значенні на вищі посади в державній
службі, що призводить до ротації
кадрів зі сфери політики у сферу уп!
равління і назад. Таким чином, межа
між політичним і адміністративним
керівництвом поволі, але невпинно
розмивається.

Також автор підкреслює важ!
ливість висновків про дві основні
"моделі" вищих державних служ!
бовців на основі їх відношення до
політичних діячів — це "класичні" і
"політичні" бюрократи. Зокрема,
класичний бюрократ діє в рамках
свого розуміння державних інте!
ресів, упевнений в тому, що державні
питання можуть бути вирішені на
основі якихось "об'єктивних норм
справедливості або законності, або
формального практицизму". З іншо!
го боку, політичний бюрократ до!
тримується більш плюралістичної
концепції державного інтересу, ви!
знаючи законним вплив політичних
чинників на процес вироблення по!
літичного курсу.

Варто звернути увагу також на
те, що, як зазначає А. Рабренович,
Д. Абербах і Б. Рокман, відповідаючи
на питання "Кому належить влада?",
існує різниця між формальною і не!
формальною владою. З формально!
правової точки зору відповіддю, зви!
чайно, буде — "політики". Але якщо
розглядати цю проблему в менш
формальному аспекті, ситуація по!
чинає змінюватись. На думку аналі!
тиків, причина в тому, що "державні
службовці володіють цінними знан!

нями про механізми роботи уряду,
які відсутні у політичних діячів" [4,
с.11].

Розвиваючи свою думку, автори
вказують на те, що політичні діячі і
державні службовці насправді заці!
кавлені у збереженні дихотомічної
концепції. З точки зору політиків,
така концепція може служити ваго!
мим виправданням можливих про!
валів у їх діяльності в період дії
їхнього політичного мандата. А для
державних службовців дихотомічна
концепція може служити стимулом
до посилення їх ролі в політичному
процесі. З урахуванням того, що
межа між технічними і політичними
рішеннями часто має розмитий і
штучно створений характер, дер!
жавні службовці могли б здійснюва!
ти значний вплив на процес форму!
вання політичного курсу держави.

Цікавим є підхід Б. Пітерса. Від!
повідно до його класифікації систе!
ми державної служби можна розпо!
ділити на п'ять груп і таким чином,
виокремити п'ять моделей функціо!
нування [8]:

Для першої моделі характерний
чіткий розподіл політиків та уп!
равлінців.

Друга модель (так зване "сільсь!
ке життя") передбачає, що чиновни!
ки і політики утворюють єдину еліту
держави.

Третя модель (так зване "функ!
ціональне сільське життя") припус!
кає певну міру інтеграції державної
служби і політичної діяльності.

Для четвертої моделі ("антагон!
істична модель") характерне чітке
розмежування двох груп (політиків
і бюрократів), але при цьому немає
вирішення питання їх боротьби за
владу.

П'ята модель передбачає чіткий
розподіл між тими, хто ухвалює по!
літичні рішення, і адміністрацією.
При цьому державні службовці зай!
мають домінуючі позиції.

Як зазначає автор, у теоретично!
му плані основна відмінність між си!
стемами державної служби зводить!
ся до відмінності між парламентсь!
кою і президентською формами
правління. При цьому зазвичай по!
чатковою є взаємодія між виконав!
чою і законодавчою гілками влади.

Так, при парламентській формі
правління це веде до відносин спів!
праці між політиками і державними
службовцями, проводиться чіткий
розподіл поняття "виконавча влада"
на виконавчу політичну владу і вико!
навчу адміністративну владу. Вико!
навча політична влада знаходиться в
руках політичних діячів — міністрів
уряду, а виконавча адміністративна
влада належить самостійним урядо!
вим органам — міністерствам. Уряд,
здійснюючи виконавчу політичну
владу, визначає поточні і стратегічні



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 7/2009118

напрями політичного курсу, тоді як
міністерства в рамках своїх виконав!
чих адміністративних повноважень
застосовують правові норми і прово!
дять ці рішення в життя. Ця концеп!
ція достатньо ефективна в державах
з парламентською формою правлін!
ня, де уряд має в своєму розпоряд!
женні підтримку більшості членів
парламенту.

У державах з президентською
формою правління державна служ!
ба повинна підтримувати відносини
з політиками як в уряді, так і в зако!
нодавчих органах. При такому варі!
анті відносин групи, об'єднані за!
гальними інтересами, можуть грати
досить впливову роль у процесі фор!
мування політичного курсу. А це, у
свою чергу, може мати істотні на!
слідки для розподілу політичних
службових обов'язків між політика!
ми і бюрократами.

Варто згадати також і позицію
відомого вченого у галузі теорії дер!
жавного управління Г.В. Атаманчу!
ка: "По!перше, сфера політики і сфе!
ра державного управління не співпа!
дають повністю одна з одною, не на!
кладаються одна на одну: політичні
інтереси реалізуються не тільки че!
рез державне управління, так само
як і державне управління зайняте
вирішенням не тільки політичних
проблем. По!друге, політична
діяльність, яка, хоча і направлена,
зрештою, на управління державними
і суспільними справами і в цьому,
власне і виражається, має ширший
сенс, бо містить в собі теоретичну
діяльність у сфері політики,
діяльність з формування політичної
свідомості людей, політичну пропа!
ганду і агітацію, політичну організа!
цію. По!третє, політична діяльність
в своєму, так би мовити, "фунда!
менті" здійснюється у громадянсько!
му суспільстві і виступає само!
стійною по відношенню до держави"
[1, с. 85].

Однак концепція політико!адмі!
ністративної дихотомії мала не
тільки прихильників. Так, на почат!
ку 40!х рр. ця концепція стала об'єк!
том різкої критики. При цьому в на!
уковій літературі наводились реальні
свідчення значної участі управлінців
у процесі вироблення політичного
курсу і навіть висловлювалась не!
обхідність участі державних служ!
бовців у формуванні політики, ос!
кільки передбачалося, що це слу!
житиме гарантією відстоювання дер!
жавних інтересів, що важко робити
політикам різної партійної прина!
лежності.

Найбільше дихотомічну модель
системи державного управління кри!
тикували політологи, які займалися
теорією політики і політичних про!
цесів. Вони вважали, що державні
службовці виконавчих органів влади,

безсумнівно, беруть участь у по!
літиці. Так, С. Фрідріх стверджував,
що "цей помилковий розподіл пере!
творився на фетиш... Відверто кажу!
чи, державна політика — це безпе!
рервний процес, і її формування не!
віддільне від виконання... Політики і
управлінці безперервно беруть
участь як в одному, так і в іншому"
[7]. Таким чином, державне управлі!
ння, тісно пов'язане з визначенням
політичного курсу, сприймалось як
політична діяльність.

Черговим етапом розвитку дис!
кусії навколо дихотомічної кон!
цепції "політика — адміністрація"
став розвиток у останні десятиліття
XX ст. на теренах Західної Європи
науково!теоретичної концепції "но!
вого державного менеджменту" як
основної доктрини державного уп!
равління.

Так, П. Окойн зазначав, що на!
явність різних теоретичних ідей в
основі "нового державного менедж!
менту" — теорії суспільного вибору
і менеджеризму — одночасно і
підтверджує, і заперечує існування
дихотомічного розділу "політика —
адміністрація". Парадигма суспіль!
ного вибору усуває відмінність між
політикою і адміністрацією, тоді як
менеджеризм підтверджує існуван!
ня дихотомії [6, с. 115—137].

Відповідно до теорії нового дер!
жавного менеджменту повинен бути
відновлений пріоритет політичного
аспекту в політико!адміністративних
відносинах. Учені!прихильники цьо!
го теоретичного напряму стверджу!
ють, що в багатьох державах політи!
ки втратили контроль над адмініст!
ративними системами, які постійно
розростаються, і що їм необхідно
встановити нові форми контролю
над бюрократією, особливо у сфері
вироблення політичного курсу і по!
становки завдань для державних
службовців з тим, щоб підняти ефек!
тивність державного управління.
При цьому важливо відзначити, що
новий державний менеджмент не
допускає політизацію апарату адмі!
ністративно!державних структур.

Як зазначає Ю. Ірхін, популяр!
ним терміном нового державного
менеджменту, за допомогою якого,
на думку його розробників, можна
уникнути проблеми дихотомії по!
літика!адміністрація, є поняття "ке!
рівництво" (governance). Воно може
замінити такі терміни, як адміністру!
вання (administration) та управління
(government). Саме за допомогою
поняття "керівництво" намагаються
виразити особливість державного
менеджменту. Окрім того, значну
увагу звертають на політичну роль
вищих адміністративних чиновників
та їх відповідальність перед суспіль!
ством, його групами, громадянами
[3].

ВИСНОВКИ
1. Встановлено, що зарубіжні

дослідники висловлюють досить
різноманітні підходи до розуміння
поняття "політико!адміністративна
дихотомія", основні з яких можна
звести до таких положень:

а) постійна зміна складу по!
літиків, які обираються на певний об!
межений термін і несуть політичну
відповідальність за прийняті рішен!
ня;

б) діяльність державних служ!
бовців на засадах професіоналізму
та постійності;

в) розробка політичних рішень та
визначення політичного курсу полі!
тиками;

г) втілення у життя політичних
рішень управлінцями.

2. Обгрунтована необхідність
впровадження концепції виокрем!
лення і розподілу політичних та ад!
міністративних посад системи дер!
жавного управління.
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