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ПОКАЖЧИК
“ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ”

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СТАТЕЙ
“ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ”

(1 – 8 том)

А
Абдикація т.6 с.13
Аболіція т.6 с.13
Абсентеїзм т.3 с.9
Абсолютизм т.3 с.11
Автаркія т.3 с.13
Автобіографія т.6 с.14
Автократ т.6 с.14
Автократія т.8 с.15
Автократія т.6 с.15
Автоматизована інформаційно-пошукова система (АІПС) т.2 с.17
Автоматизована система управління (АСУ) т.2 с.18
Автономія вищого навчального закладу т.4 с.13
Автономія загальноосвітнього навчального закладу т.4 с.15
Автономія навчального закладу т.4 с.17
Автономія національно-культурна т.3 с.14
Автономія територіальна т.5 с.10
Автономна Республіка Крим т.5 с.11
Авторитаризм т.8 с.16
Авторитет т.6 с.16
Агентства Європейського Союзу т.7 с.9
Агентства регіонального і місцевого розвитку т.5 с.12
Агентство т.6 с.17
Агентство з атомної енергії т.7 с.10
Агломерація міська т.5 с.12
Адаптація т.2 с.20
Адаптація державного службовця т.6 с.18
Адаптація професійна державного службовця т.6 с.20
Адаптація соціальна т.1 с.17
Адаптивна структура управління т.1 с.18
Адаптивність т.6 с.22
Адміністративна здатність публічної адміністрації т.7 с.12
Адміністративна культура т.8 с.18
Адміністративна культура державного службовця т.8 с.20
Адміністративна послуга т.4 с.18
Адміністративна реформа т.8 с.21
Адміністративна система т.3 с.16
Адміністративна юстиція т.8 с.23
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Адміністративне провадження т.1 с.19
Адміністративний кодекс т.1 с.21
Адміністративний контроль т.8 с.27
Адміністративний менеджмент т.4 с.21
Адміністративний менеджмент т.2 с.22
Адміністративний ресурс т.8 с.29
Адміністративні бар’єри у розвитку підприємництва т.4 с.22
Адміністративні методи управління т.2 с.23
Адміністративні реформи в країнах-членах Європейського
Союзу т.7 с.13
Адміністративно-командна система т.3 с.17
Адміністративно-командне управління т.8 с.31
Адміністративно-політична еліта т.1 с.23
Адміністративно-територіальна одиниця т.5 с.13
Адміністративно-територіальна реформа т.1 с.23
Адміністративно-територіальний поділ УНР т.5 с.14
Адміністративно-територіальний устрій т.5 с.17
Адміністративно-територіальні реформи на території УСРР
у 1920-1930-ті роки т.3 с.18
Адміністрація т.6 с.23
Адміністрація Президента України т.3 с.20
Адміністрація Президента України т.6 с.24
Адміністрування т.1 с.25
Адміністрування державно-службових відносин т.6 с.26
Адресна соціальна допомога т.1 с.25
Азаров Микола Янович т.3 с.20
Азійський Банк Розвитку т.7 с.15
Академія управління при Президентові Республіки Білорусь т.6 с.27
Акваторія т.7 с.16
Акмеологія управлінська т.1 с.26
Акмеологія т.6 с.29
Акредитація т.6 с.30
Аксіологічний критерій елітності т.6 с.31
Аксіологія управлінська т.1 с.27
Аксіологія т.6 с.33
Акт т.2 с.24
Акт злуки т.3 с.21
Акт проголошення незалежності України т.3 с.22
Акти локально-правові т.2 с.27
Акти нормативно-правові т.4 с.24
Акти нормативно-правові Верховної Ради України т.4 с.26
Акти нормативно-правові Кабінету Міністрів України т.4 с.27
Акти органів державної влади т.4 с.30
Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування т.5 с.17
Акти правові Президента України т.4 с.31
Активне виборче право т.8 с.33
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Актуалізація нормативно-правових баз т.2 с.28
Актуалізація управлінська т.8 с.35
Актуальні проблеми світового розвитку т.3 с.23
Алгоритм прийняття політичного рішення т.8 с.36
Алгоритм управління т.2 с.30
Альтернативна енергетика (альтернативні джерела енергії) т.1 с.28
Альтиметрічний критерій елітності т.6 с.33
Альтруїзм т.3 с.25
Амбітність т.6 с.35
Американізація т.7 с.17
Амортизаційна політика т.4 с.33
Амстердамський договір т.7 с.19
Аналіз т.2 с.31
Аналіз swot т.2 с.32
Аналіз державної політики т.4 с.33
Аналіз ефективності т.2 с.33
Аналіз інституційний т.2 с.34
Аналіз кластерний т.2 с.36
Аналіз компаративний т.2 с.37
Аналіз конфліктологічний політичний т.2 с.38
Аналіз макроекономічний т.4 с.37
Аналіз нормативно-правових баз формально-логічний т.2 с.40
Аналіз по критерію “затрати-вигоди” т.2 с.40
Аналіз політики т.2 с.42
Аналіз політичний т.4 с.39
Аналіз портфельний т.2 с.43
Аналіз причинно-наслідковий т.2 с.44
Аналіз проблемний т.2 с.45
Аналіз прогностичний т.2 с.46
Аналіз регіональний т.5 с.19
Аналіз регресійний т.2 с.46
Аналіз регуляторного впливу т.4 с.40
Аналіз системи забезпечення національної безпеки т.2 с.49
Аналіз системи національної безпеки стратегічний т.2 с.51
Аналіз системний т.2 с.53
Аналіз ситуацій, або кейс-метод т.2 с.54
Аналіз ситуаційний т.2 с.57
Аналіз у державному управлінні т.2 с.60
Аналіз факторний т.2 с.60
Аналітика державно-управлінська т.2 с.61
Аналітична діяльність т.2 с.64
Аналітична діяльність при плануванні т.2 с.66
Аналітична діяльність у державному управлінні т.2 с.68
Аналітична інформація т.2 с.69
Аналітична модель т.2 с.70
Аналітичний документ т.2 с.71



5

Аналітичний центр т.2 с.72
Анархія т.3 с.25
Андропов Юрій Володимирович т.3 с.27
Андська Група (див. Андська Спільнота) т.7 с.20
Андська Спільнота т.7 с.20
Аномія т.1 с.30
Аномія соціальна т.1 с.31
Антагонізм соціальний т.3 с.28
Антиглобалізм т.7 с.21
Антиелітаризм т.3 с.28
Антиінфляційна політика т.4 с.43
Антикорупційний орган т.6 с.35
Антикризове управління т.8 с.38
Антимонопольна політика т.4 с.45
Антициклічна політика держави т.4 с.48
Античні міста-держави на території України т.3 с.31
Антонович Володимир Боніфатійович т.3 с.32
Апарат держави т.1 с.33
Апарат державний т.6 с.37
Апарат державного органу т.6 с.39
Апарат місцевої державної адміністрації т.6 с.40
Апарат управління т.6 с.42
Апарат т.6 с.36
Апаратна діяльність т.6 с.43
Апостол Данило Павлович т.3 с.33
Арабський банк економічного розвитку Африки т.7 с.23
Арабський Валютний Фонд т.7 с.24
Аристократія т.1 с.34
Аристотель т.3 с.35
Архітектура “клієнт-сервер” т.2 с.78
Архітектура “файл-сервер” т.2 с.79
Архітектура Інтранет т.2 с.73
Архітектура інформаційної системи т.2 с.76
Асиметрична інформація т.2 с.80
Асиметрія інформації т.2 с.81
Асиміляція етнічна т.1 с.35
Асоціації місцевих органів влади т.5 с.21
Асоціації органів місцевого самоврядування т.5 с.22
Асоціація Азійсько-Тихоокеанського економічного
співробітництва (ААТЕС) т.7 с.24
Асоціація регіональної співпраці Південної Азії т.7 с.26
Асоційовані з ЄС країни т.7 с.27
Аспекти впливу на прийняття управлінських рішень т.2 с.84
Атестація державних службовців т.6 с.46
Атестація навчального закладу т.4 с.49
Атестація посадових осіб місцевого самоврядування т.5 с.23
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Атестація посадових осіб місцевого самоврядування т.6 с.49
Атестація т.6 с.45
Атлантизм т.7 с.29
Атталі Жак т.7 с.30
Аудит адміністративний / аудит адміністративної діяльності т.2 с.86
Аудит адміністративної діяльності т.7 с.31
Аудит екологічний т.7 с.33
Аудит кадровий т.6 с.51
Аудит у державному управлінні т.2 с.88
Аудит фінансовий т.4 с.51
Аутсорсинг кадровий т.6 с.53
Афанасьєв Віктор Григорович т.3 с.35
Африканський Банк Розвитку т.7 с.34
Африканський Фонд Розвитку т.7 с.35

Б
Багатопартiйнiсть т.3 с.37
Багаторівневе врядування т.1 с.37
База даних т.2 с.89
База нормативно-правова т.2 с.90
Базові положення науки управління т.1 с.37
Базові принципи державного управління т.1 с.39
Базові цінності т.1 с.40
Балудянський Михайло Андрійович т.3 с.38
Бандера Степан Андрійович т.3 с.40
Барселонський процес т.7 с.3
“Батьки Європи” т.7 с.38
Безбородько Олександр Андрійович т.3 с.42
Бездіяльність посадової особи т.6 с.55
Безпека т.1 с.42
Безпека внутрішньополітична т.1 с.44
Безпека внутрішньополітична т.4 с.53
Безпека воєнна т.1 с.46
Безпека гуманітарна т.1 с.47
Безпека демографічна т.1 с.49
Безпека духовна т.1 с.51
Безпека екологічна т.1 с.52
Безпека економічна т.1 с.55
Безпека енергетична т.1 с.57
Безпека етнополітична т.1 с.58
Безпека європейська т.7 с.41
Безпека зовнішньополітична т.1 с.60
Безпека інвестиційна т.1 с.60
Безпека інтелектуальна т.1 с.62
Безпека інформаційна т.1 с.64
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Безпека інформаційна т.7 с.43
Безпека інформаційна держави (див. Безпека інформаційна) т.7 с.43
Безпека колективна т.7 с.44
Безпека міжнародна т.7 с.46
Безпека національна т.1 с.67
Безпека політична т.1 с.70
Безпека політичної системи т.2 с.91
Безпека регіональна т.7 с.47
Безпека соціальна т.7 с.48
Безпека фінансова т.1 с.73
Безробіття т.1 с.75
Бекон Френсіс т.3 с.44
Бенілюкс т.7 с.50
Бенчмаркінг т.4 с.55
Берегова зона т.7 с.51
Берталанфі Людвіг Фон т.3 с.45
Бжезинський Збігнєв т.3 с.46
Бідність т.4 с.56
Бідність в Україні та її подолання т.4 с.58
Бізнесєвропа т.7 с.52
Біла книга т.8 с.41
Біла книга з європейського (належного) врядування т.7 с.53
Більдерберзький клуб т.7 с.54
Більшість кваліфікована т.8 с.43
Біоетика т.4 с.60
Біпартизм т.7 с.55
Біполярний світ т.7 с.57
Благодійна діяльність т.1 с.77
Благодійна організація т.1 с.80
Благодійництво соціальне т.1 с.82
Благодійні організації т.8 с.45
Благодійні фонди т.8 с.46
Благодійність т.3 с.47
Благоустрій населених пунктів т.5 с.26
Блог т.8 с.47
Блокада економічна т.3 с.48
Блокування політичне і виборче т.8 с.49
Богданов Олександр Олександрович т.3 с.49
Болонський процес т.7 с.58
Боспорське царство (Боспор) т.3 с.50
Боумен Ісайя т.7 с.59
Боярська рада (дума) т.3 с.53
Брежнєв Леонід Ілліч т.3 с.54
Брендінг державний т.2 с.93
Бреттон-Вудські інститути т.7 с.60
Бріан Аристид т.7 с. 61
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Брюссельський договір т.7 с. 63
Будівництво збройних сил т.1 с.82
Бунге Микола Християнович т.3 с.54
Бунчукові, військові, значкові товариші т.3 с.57
Буферна держава т.7 с.65
Бюджет державний т.4 с.61
Бюджет ЄС т.7 с.65
Бюджет прожиткового мінімуму т.4 с.64
Бюджетна політика т.4 с.65
Бюджетна програма т.4 с.67
Бюджетна система т.4 с.69
Бюджетна установа т.4 с.71
Бюджетне планування т.4 с.72
Бюджетне правопорушення т.4 с.73
Бюджетний контроль т.4 с.75
Бюджетний процес т.2 с.95
Бюджетний устрій т.4 с.77
Бюро по боротьбі з шахрайством т.7 с.67
Бюрократія т.6 с.55

В
Вакансія посадова т.6 с.58
Валеологія т.1 с.84
Валовий внутрішній продукт т.4 с.82
Валовий національний доход т.4 с.80
Варшавський договір т.7 с.69
Вашингтонський консенсус т.7 с.70
Вдосконалення професійне т.6 с.58
Вебер Макс т.3 с.59
Вебінар т.4 с.84
Веблен Торстейн Бунде т.3 с.63
Веб-технології т.2 с.97
“Велика двадцятка” т.7 с.71
Велика депресія т.3 с.65
Велика сімка/Велика вісімка (G7/G8) т.7 с.72
“Велика шахівниця” т.7 с.73
Велике князівство Литовсько-Руське т.3 с.66
Великий простір т.7 с.75
Великий шовковий шлях т.7 с.76
Венеціанська Комісія (див. Європейська Комісія
за демократію через право) т.7 с.213
Верв т.5 с.28
Верифікація т.2 с.99
Вернадський Володимир Іванович т.3 с.67
Вертикаль влади т.3 с.68
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Верховенство закону т.1 с.85
Верховна Рада України (ВРУ) т.3 с.71
Верховна Рада УРСР т.3 с.73
Вестфальський мир 1648 т.8 с.50
Вето в ЄС т.7 с.77
Взаємодія управлінська т.2 с.99
Вибори т.8 с.53
Вибори місцеві т.8 с.56
Вибори народних депутатів України т.8 с.57
Вибори Президента України т.8 с.60
Вибори суддів т.8 с.61
Виборча дільниця т.8 с.66
Виборча кампанія т.8 с.67
Виборчий бар’єр т.8 с.68
Виборчий округ т.8 с.70
Виборчий процес в Україні в умовах становлення тоталітарного
режиму (1919 – 1937 рр.) т.3 с.75
Видатки бюджету т.4 с.85
Видатки місцевих бюджетів т.5 с.29
Види державної служби т.6 с.60
Види управлінської діяльності, які потребують
аналітичного забезпечення т.2 с.100
Виділення сучасної парадигми державного управління т.1 с.89
Визнання дипломів / кваліфікацій у Європі т.7 с.79
Виклик національній безпеці т.7 с.80
Виклики глобалізаційні т.7 с.82
Виконавчі органи рад т.5 с.31
Виконання місцевого бюджету т.5 с.33
Використання вільних бюджетних коштів т.5 с.33
Використання національних гасел т.3 с.79
Вимірювання в державному секторі т.2 с.101
Вимоги професійно-кваліфікаційні т.6 с.62
Виникнення, зміст і категоріальний апарат гендерної
теорії. Концепції тендеру т.4 с.88
Винниченко Володимир Кирилович т.3 с.82
Випробування т.6 с.62
Виробничі ради в Німеччині т.7 с.84
Вислуга років т.6 с.64
Вишневецький (Байда) Дмитро Іванович т.3 с.83
Вишневецькі т.3 с.84
Вища освіта т.4 с.89
Вищий навчальний заклад т.4 с.91
Відбір кадрів на державну службу т.6 с.65
Віддалені регіони т.5 с.34
Віддалені регіони т.7 с.86
Відкликання депутата т.8 с.72
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Відкритий метод координації т.7 с.87
Відносини органів місцевого самоврядування т.5 с.34
Відносини організаційні т.6 с.66
Відносини соціальні т.6 с.67
Відповідальність адміністративна т.6 с.68
Відповідальність державної влади т.8 с.73
Відповідальність дисциплінарна т.6 с.71
Відповідальність кримінальна т.6 с.71
Відповідальність матеріальна т.6 с.74
Відповідальність органів і посадових осіб місцевого
самоврядування т.5 с.36
Відповідальність суспільна т.6 с.76
Відповідальність цивільна т.6 с.76
Відповідальність юридична т.6 с.77
Відпустка державного службовця т.6 с.80
Відродження національно-культурне т.3 с.87
Відрядження службове т.6 с.80
Відставка державного службовця т.6 с.81
Відсторонення державного службовця т.6 с.82
Відтворення т.4 с.93
Війна т.3 с.89
Війна екологічна т.3 с.91
Війна економічна т.3 с.93
Війна інформаційна т.7 с.90
Військо Запорозьке т.3 с.94
Військова реформа 60 – 70-х рр. ХІХ ст. т.3 с.96
Військове управління т.3 с.97
Військово-адміністративне самоврядування в Українській
козацькій державі т.3 с.99
Війт або Войт т.5 с.37
Вільне місто т.5 с.39
Вільне переміщення робочої сили в ЄС т.7 с.90
Вільнюські ініціативи з поглиблення співпраці
Україна – НАТО т.7 с.92
“Вісь зла” т.7 с.93
Вітте Сергій Юлійович т.3 с.101
Віче т.3 с.102
Віче т.8 с.75
Вічного миру проекти т.7 с.94
Влада т.1 с.90
Влада виконавча в Україні т.1 с.92
Влада виконавча т.1 с.92
Влада політична т.1 с.95
Влада спадкова т.3 с.105
Влада судова т.1 с.97
Влади дистанція т.1 с.98
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Влади концепції т.1 с.100
Власні й делеговані повноваження місцевого самоврядування
в Україні т.5 с.41
Властивість цілеспрямованості управління т.1 с.101
Властивості та ознаки держави т.1 с.102
Внутрішній ринок т.4 с.96
Внутрішній ринок (див. Спільний ринок) т.7 с.662
Внутрішньополітичний вектор Плану дій Україна – НАТО т.7 с.96
Воєводство т.3 с.105
Воєводство т.5 с.42
Воєнна організація держави т.1 с.104
Воєнний комунізм т.3 с.106
Воєнно-політичні цілі т.1 с.105
Волость т.3 с.107
Волость т.5 с.44
Волошин Авґустин Іванович т.3 с.108
Волюнтаризм т.8 с.78
Воля політична т.2 с.102
Воронцов Михайло Семенович т.3 с.110
Вотум недовіри т.8 с.80
Вплив державно-управлінський т.2 с.104
Впливи на державну політику України т.3 с.112
Врахування людського фактора в державно-управлінській
діяльності т.1 с.107
Врядування т.8 с. 81
Всеохопне управління якістю (TQM) т.2 с.104
Всесвітня декларація місцевого самоврядування т.7 с.97
Всесвітня Митна Організація т.7 с.98
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) т.7 с.100
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування
 “Асоціація міст України”(АМУ) т.5 с.45
Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК) т.3 с.114
Вчена рада Національної академії державного управління
при Президентові України т.6 с.82

Г
Гаазький Конгрес т.7 с.103
Гадяцька угода т.3 с.116
Галицько-Волинське князівство т.3 с.117
Галузь науки “Державне управління” т.1 с.111
Галузь науки “Державне управління” т.2 с.106
Галузь науки “Суспільна (державна) політика” т.2 с.107
Галузь права т.1 с.109
Гантінгтон Самуель Філіпс т.7 с.104
Гарантії державного службовця т.6 с.85
Гаусхофер Карл т.7 с.105
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Гвішиані Джермен Михайлович т.3 с.118
Гегель Георг Вільгельм Фрідріх т.3 с.120
Генезис поняття “громадянське суспільство” т.3 с.121
Генерал-губернаторство т.3 с.125
Генеральна Асамблея ООН т.7 с.109
Генеральна військова канцелярія т.3 с.126
Генеральна старшина (військова старшина) т.3 с.128
Генеральна схема планування території України т.5 с.48
Генеральна угода ГАТТ–СОТ т.7 с.111
Генеральний план населеного пункту т.5 с.49
Генеральний секретаріат т.3 с.130
Геноцид т.3 с.131
Геодетермінізм т.7 с.112
Геоінформаційні системи (ГІС) т.2 с.111
Геополітика т.7 с.114
Геополітичний імідж т.1 с.112
Геополітичний регіон т.5 с.50
Геополітичні кодекси (коди) держави т.7 с.116
Геостратегія т.7 с.117
Геофінансова політика т.2 с.112
Геронтократія т.3 с.132
Герцог Сюлі Максимільєн де Бетюн т.7 с.118
Гетьман т.3 с.133
Гетьманат т.3 с.134
Гетьманат П.Скоропадського т.3 с.136
Гетьманські статті XVII-XVIII ст. т.3 с.141
Гіпотеза у дослідженнях з державного управління т.2 с.113
Глава держави т.3 с.144
Глава уряду т.3 с.144
Глава уряду т.4 с.99
Глобалізація т.7 с.120
Глобальна демократія т.7 с.122
Глобальна держава т.7 с.125
Глобальна інтеграція т.7 с.129
Глобальна інформатизація суспільства т.7 с.131
Глобальна контракція т.7 с.132
Глобальна міграція т.7 с.133
Глобальна політична експансія т.7 с.136
Глобальна політична реструктуризація т.7 с.139
Глобальна фінансово-економічна криза т.7 с.143
Глобальне адміністративне право т.7 с.145
Глобальне врядування т.7 с.146
Глобальне громадянське суспільство т.1 с.113
Глобальний договір ООН т.3 с.145
Глобальний договір Організації Об’єднаних Націй т.7 с.149
Глобальні загрози економічній безпеці т.7 с.150
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Глобальні проблеми безпеки т.7 с.152
Глокалізація т.7 с.154
Глушков Віктор Михайлович т.3 с.145
Гоббс  Томас т.3 с.148
Голль Шарль де т.7 с.155
Голова місцевої державної адміністрації т.6 с.85
Голова районної, обласної, районної в місті ради т.5 с.51
Голова сільський, селищний, міський т.5 с.53
Голови місцевих державних адміністрацій т.5 с.55
Головна Руська Рада т.3 с.151
Головна служба т.6 с.86
Головне управління державної служби України т.6 с.87
Голодомор т.3 с.153
Голокост т.3 с.155
Гомогенний  регіон т.5 с.56
Горбачов Михайло Сергійович т.3 с.156
Горизонтальні зв’язки т.6 с.89
Городничий т.5 с.57
Градоначальство т.5 с.58
Грецькі держави античного Причорномор’я т.3 с.158
Громадська думка т.8 с.84
Громадська гуманітарна рада т.5 с.59
Громадська теорія регіоналізму т.5 с.60
Громадське здоров’я т.4 с.101
Громадське  обговорення т.8 с.88
Громадський контроль т.1 с.113
Громадський сектор т.8 с.90
Громадські об’єднання т.8 с.94
Громадські організації т.8 с.95
Громадські ради т.1 с.116
Громадські ради т.6 с.91
Громадські ради т.8 с.96
Громадські рухи т.8 с.99
Громадські слухання т.5 с.62
Громадськість т.5 с.63
Громадської думки опитування т.8 с.100
Громадянин т.1 с.118
Громадянин т.8 с.102
Громадянство т.8 с.104
Громадянство Європейського Союзу т.7 с.157
Громадянство Української держави т.1 с.119
Громадянська  культура т.8 с.108
Громадянська позиція державного службовця т.6 с.92
Громадянське суспільство т.1 с.120
Громадянське суспільство т.8 с.108
Громадянський республіканізм т.8 с.112
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Громадянські права т.8 с.115
Громадняського суспільства атрибути т.8 с.117
Група двадцяти (див. “Велика двадцятка”) т.7 с.71
Групи інтересів політичних т.8 с.117
Групи  тиску т.8 с.119
Групове  мислення т.2 с.114
Грушевський Михайло Сергійович т.3 с.160
ГУАМ т.7 с.158
Губернаторство “Трансністрія” т.3 с.161
Губернія т.5 с.65
Гуманізація державної служби т.6 с.93
Гуманізм т.8 с.120
Гуманістичний вимір у системі державного управління т.1 с.122
Гуманітарна парадигма т.1 с.123
Гуманітарна політика т.4 с.103

Ґ
Ґендер т.7 с.105
Ґендерна асиметрія т.7 с.106
Ґендерна асиметрія в сучасному світі та в Україні т.4 с.105
Ґендерна політика т.1 с.125
Ґендерна політика т.4 с.106
Ґендерна політика в ЄС т.7 с.108
Ґендерна рівність т.8 с.122
Ґендерна рівність як невід’ємна складова прав і свобод
людини т.4 с.107
Ґендерний паритет у державному управлінні т.6 с.94
Ґендерний підхід у державному управлінні т.2 с.116
Ґендерний підхід т.6 с.96
Ґендерний підхід, ґендерний підхід у державному управлінні т.7 с.107
Ґрант т.1 с.126
Ґрант т.8 с.124

Д
Давньоруська держава т.3 с.163
Давоський світовий форум т.7 с.161
Данило (Романович) Галицький т.3 с.165
Данте Аліг’єрі т.7 с.162
Дарендорф Ральф т.3 с.166
Двовладдя т.3 с.167
Двомовність (білінгвізи) т.1 с.127
Дебюрократизація т.6 с.98
Девіація т.1 с.128
Деградація т.1 с.130
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Дезінформація т.2 с.118
Декларація т.3 с.168
Декларація про державний суверенітет України т.1 с.130
Декларування майнового стану і доходів державних
службовців т.6 с.99
Деконцентрація т.8 с.125
Декрет т.3 с.169
Делегування повноважень т.8 с.127
Демографічна революція т.1 с.132
Демографічні проблеми розвитку т.1 с.133
Демократизація т.8 с.128
Демократизація державної служби т.6 с.100
Демократична політична культура т.8 с.130
Демократичне врядування в освіті т.4 с.110
Демократичний перехід т.8 с.132
Демократичні цінності т.8 с.135
Демократичного врядування принципи т.8 с.138
Демократія т.8 с.141
Демократія військова т.3 с.169
Демократія дорадча (деліберативна) т.8 с.145
Демократія елітарна т.8 с.147
Демократія консенсусна (консоціативна) т.8 с.150
Демократія учасницька (партисипаторна) т.8 с.152
Демонополізація т.4 с.111
Демпінг т.7 с.163
Ден Сяопін т.3 с.170
Департизація державної служби т.6 с.102
Деполітизація державної служби т.6 с.102
Депресивна територія т.5 с.66
Депутат місцевої ради т.5 с.68
Депутат місцевої ради т.8 с.154
Депутатське звернення т.5 с.69
Депутатський запит т.5 с.70
Депутатський запит т.8 с.158
Дерево рішень т.2 с.118
Дерево цілей держави т.2 с.120
Дерегулювання т.4 с.113
Держава т.1 с. 134
Держава т.2 с.122
Держава “загального добробуту” т.1 с.136
Держава “загального добробуту” т.7 с.163
Держава поліетнічна (моноетнічна) т.1 с.138
Держава правова т.1 с.140
Держава унітарна т.1 с.141
Держава федеративна т.1 с.143
Держава-нація т.1 с.137
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Державна варта т.3 с.172
Державна виконавча Служба т.6 с.103
Державна влада т.1 с.145
Державна влада на етапі “розвинутого соціалізму” т.3 с.173
Державна ґендерна політика т.4 с.115
Державна етнополітика т.1 с.146
Державна інноваційна політика т.4 с.116
Державна кадрова політика т.6 с.105
Державна кадрова політика в регіонах України т.4 с.119
Державна комісія з проведення в Україні адміністративної
реформи т.3 с.177
Державна міграційна політика т.4 с.121
Державна мова т.1 с.148
Державна політика т.4 с.122
Державна політика в сфері інформатизації охорони
здоров’я т.4 с.124
Державна політика в сфері охорони праці т.4 с.126
Державна політика національної безпеки т.4 с.127
Державна політика подолання бідності т.4 с.128
Державна політика стандартизації у сфері охорони здоров’я
населення т.4 с.130
Державна політика у сфері державної служби т.6 с.107
Державна політика у сфері зайнятості т.4 с.132
Державна політика у сфері заробітної плати т.4 с.133
Державна політика у сфері культури т.4 с.133
Державна політика у сфері охорони громадського здоров’я т.4 с.136
Державна політика щодо праці дітей т.4 с.137
Державна політика щодо примусової праці т.4 с.138
Державна політика щодо якості медичної допомоги т.4 с.139
Державна послуга т.5 с.71
Державна програма т.2 с.124
Державна регіональна політика т.5 с.71
Державна регуляторна політика т.4 с.140
Державна реклама т.2 с.126
Державна служба т.6 с.108
Державна соціальна допомога т.1 с.150
Державна споживча політика т.2 с.126
Державна територія т.3 с.179
Державна установа т.1 с.151
Державна цільова програма т.4 с.142
Державне (урядове) регулювання економіки т.4 с.143
Державне замовлення т.4 с.146
Державне прогнозування економічного і соціального
розвитку т.4 с.148
Державне програмування соціального і економічного
розвитку т.4 с.151
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Державне регулювання т.4 с.153
Державне регулювання в умовах ринкової економіки т.1 с.153
Державне регулювання економічної кон’юнктури т.4 с.155
Державне регулювання етнонаціональної сфери т.1 с.154
Державне регулювання забезпеченням екологічної безпеки т.4 с.157
Державне регулювання забезпеченням продовольчої
безпеки т.4 с.160
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності т.4 с.162
Державне регулювання міжнародної міграції капіталу т.7 с.165
Державне регулювання ринку праці т.4 с.163
Державне регулювання розвитку регіонів т.5 с.74
Державне регулювання у сфері вищої освіти т.4 с.164
Державне регулювання фінансової інфраструктури т.4 с.165
Державне управління т.1 с.157
Державне управління в сфері культури т.4 с.167
Державне управління в Україні 1800-1900 рр. т.3 с.181
Державне управління в Україні на початку ХХ ст. т.3 с.182
Державне управління в Україні періоду визвольних змагань т.3 с.184
Державне управління гуманітарною безпекою т.4 с.168
Державне управління економікою т.4 с.171
Державне управління економічною безпекою т.4 с.173
Державне управління загальною середньою освітою т.4 с.174
Державне управління знаннями т.4 с.176
Державне управління інтелектуальними ресурсами т.4 с.177
Державне управління людськими ресурсами т.4 с.179
Державне управління міграційними процесами т.4 с.181
Державне управління національною безпекою т.4 с.182
Державне управління продовольчою безпекою т.4 с.186
Державне управління регіонами т.5 с.75
Державне управління розвитком загальної середньої освіти т.4 с.187
Державне управління соціальною безпекою т.4 с.189
Державне управління у сфері духовно-ціннісного розвитку
суспільства т.4 с.191
Державне управління у сфері охорони праці т.4 с.192
Державний борг т.4 с.195
Державний Герб України т.3 с.186
Державний Гімн України т.3 с.188
Державний комітет т.6 с.109
Державний контроль діяльності органів і посадових осіб
місцевого самоврядування т.5 с.75
Державний лад т.1 с. 159
Державний маркетинг т.2 с.128
Державний орган т.6 с.111
Державний Прапор України т.3 с.190
Державний протокол та церемоніал України т.6 с.113
Державний реєстр виборців т.8 с.159
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Державний режим т.3 с.191
Державний секретар т.3 с.198
Державний сектор економіки т.4 с.196
Державний службовець т.6 с.115
Державний стандарт медичної допомоги т.4 с.199
Державний устрій т.1 с.160
Державний устрій і форма правління в Антському царстві т.3 с.199
Державний устрій та управління у Скіфії т.3 с.200
Державний фінансовий контроль т.4 с.201
Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню
в Україні т.5 с.77
Державницька ідеологія в процесі українськог
 державотворення т.3 с.204
Державницькі ідеї В.Каразіна т.3 с.207
Державницькі ідеї П.Лодія т.3 с.208
Державницькі ідеї С.Десницького т.3 с.208
Державницькі ідеї Я.Козельського т.3 с.210
Державницькі погляди В.Липинського т.3 с.211
Державницькі погляди С.Оріховського-Роксолана т.3 с.215
Державницькі та демократичні погляди І.Франка т.3 с.219
Державницькі та демократичні погляди М.Драгоманова т.3 с.216
Державницькі та демократичні погляди М.Костомарова т.3 с.222
Державницькі та демократичні погляди Т.Шевченка т.3 с.225
Державні гарантії безоплатної охорони здоров’я населення т.4 с.202
Державні показники якості медичної допомоги т.4 с.205
Державні послуги т.6 с.116
Державні соціальні програми т.2 с.129
Державні соціальні стандарти т.1 с.161
Державні стандарти загальної середньої освіти т.4 с.206
Державність т.3 с.228
Державно-громадське управління освітою т.4 с.208
Державної влади авторитет т.8 с.161
Державно-політична організація Сарматської держави т.3 с.229
Державно-приватне партнерство т.4 с.211
Державно-приватне партнерство т.7 с.167
Державно-приватне партнерство т.5 с.79
Державно-управлінська інноваційна діяльність т.4 с.213
Державно-управлінська інформація т.1 с. 163
Державно-управлінський процес т.1 с.164
Державно-управлінські рішення т.2 с.130
Державно-церковні відносини т.8 с.164
Державознавство т.1 с.166
Десницький Семен Юхимович т.3 с.230
Детермінанти здоров’я т.4 с.216
Дефект медичної допомоги т.4 с.218
Дефіцит бюджету т.4 с.219
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Дефіцит демократії т.7 с.169
Дефолт т.3 с.232
Деформація державних службовців професійна т.6 с.117
Децентралізація т.8 с.167
Децентралізація державної влади т.1 с.166
Джерела міжнародного права т.7 с.171
Джерела права ЄС т.7 с.173
Джерела удосконалення державного управління т.1 с.167
Джуран Джозеф т.3 с.233
Дидактичний кредит т.1 с.169
Дидактичний модуль т.1 с.170
Диктатура т.8 с.169
Диктатура воєнна т.3 с.235
Директива стандартів внутрішнього контролю т.2 с.132
Директорія т.3 с.236
Директорія УНР т.3 с.237
Дисидентський рух т.8 с.170
Дискредитація влади т.8 с.172
Дискримінація т.8 с.173
Дискримінація соціальна т.1 с.171
Диспропорції соціально-економічного розвитку т.4 с.221
Дистрикт “Галичина” т.3 с.239
Дисципліна т.6 с.118
Діагностика соціальна т.8 с.175
Діалекти української мови т.5 с.81
Діалектика соціальна т.3 с.240
Діалог культур т.1  с.171
Діалог культур т.7 с.174
Діалог політичний т.8 с.179
Діалог соціальний т.8 с.181
Діяльнісно-природна система т.2 с.134
Діяльність політична т.8 с.183
Діяльність професійна т.6 с.120
Діяльність та ідеологія Кирило-Мефодіївського товариства т.3 с.242
Діяльність управлінська т.6 с.120
Діяч політичний т.8 с.186
Доба Відродження (ренесанс): філософські погляди на
державне управління т.3 с.245
Добір кадрів т.6 с.122
Добросусідські відносини т.7 с.176
Доброчинність професійна т.8 с.187
Доброчинність професійна т.6 с.123
Довгорукий Юрій т.3 с.250
Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик
посад державних службовців т.6 с.125
Довіра до влади т.8 с.189
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Довіра до державної влади т.1 с.172
Довіра у державному управлінні т.2 с.136
Договір про Європейський Союз т.7 с.177
Дозвільна система т.2 с.138
Доктрина відкритого суспільства т.1 с.175
Доктрина воєнна т.1 с.176
Доктрина Монро т.3 с.251
Доктрина національна розвитку освіти т.1 с.177
Доктрина національної безпеки т.1 с.179
Доктрина політична т.8 с.191
Доктрина превентивного інтервенціоналізму т.3 с.254
Документ т.2 с.141
Документ електронний т.2 с.142
Документ електронний т.6 с.126
Документи нормативно-правові т.4 с.223
Документообіг електронний т.2 с.144
Документообіг у державному управлінні т.4 с.225
Донецько-Криворізька Радянська Республіка т.3 с.255
Донцов Дмитро Іванович т.3 с.256
Дорадчий орган т.6 с.127
Дорожня карта т.8 с.192
Дорошенко Михайло Іванович т.3 с.258
Доручення т.6 с.128
Дослідження наукові в галузі державного управління т.1 с.180
Дохійський раунд т.7 с.179
Доходи бюджету т.4 с.227
Доходи місцевого бюджету т.5 с.82
Доходи населення України т.4 с.228
Дошкільна освіта т.4 с.230
Дрес-код державного службовця т.6 с.129
Дружина в Київській Русі (Х-ХІ ст.) т.3 с.258
Дуалізм виконавчої влади т.8 с.193
Духовна культура т.1 с.181
Духовність т.1 с.182
Дюбуа П’єр т.7 с.180

Е
Еволюція т.1 с.184
Еволюція державного управління в ХІІ-ХІІІ ст. Княжий Двір т.3 с.260
Еволюція конституційної моделі державного управління
в Україні т.3 с.261
Еволюція місцевих органів виконавчої влади в Україні т.3 с.266
Еволюція суспільно-політична т.1 с.184
Едукаційна комісія Речі Посполитої т.1 с.185
Едукаційна комісія Речі Посполитої т.3 с.268
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Екзильний уряд т.1 с.187
Екзильний уряд т.3 с.270
Екологічна катастрофа т.1 с.188
Екологічна криза т.1 с.189
Екологічні права та обов’язки громадян т.4 с.233
Економiчнi права і свободи людини т.8 с.196
Економіка знань т.2 с.147
Економічна ефективність т.4 с.236
Економічна і соціальна рада Організації Об’єднаних Націй
(ЕКОСОР) т.7 с.182
Економічна система т.1 с.192
Економічна система т.4 с.238
Економічна Спільнота держав Центральної Африки т.7 с.183
Економічне співробітництво держав Західної Африки
(ЕКОВАС) т.7 с.183
Економічний вектор Плану дій Україна – НАТО т.7 с.185
Економічний регіон т.5 с.84
Економічні індекси т.1 с.194
Економічні методи управління т.2 с.148
Економічні методи управління т.4 с.241
Економічно активне населення т.1 с.195
Експеримент науковий т.2 с.149
Експеримент соціальний т.2 с.152
Експеримент управлінський т.2 с.154
Експертна оцінка т.2 с.155
Експертна оцінка в державній службі т.6 с.131
Експертне дослідження т.2 с.156
Екстремізм т.7 с.185
Екуменізм т.3 с.271
Електорат т.8 с.198
Електронне урядування т.6 с.132
Електронне урядування т.8 с.200
Електронний цифровий підпис т.6 с.134
Електронні адміністративні послуги т.8 с.203
Еліта адміністративна т.6 с.136
Еліта національна т.6 с.137
Еліта політична т.8 с.205
Еліта соціальна т.1 с.197
Еліта управлінська т.6 с.138
Елітарні ідеї ранньої античності т.3 с.273
Елітологічна спадщина середньої та пізньої античності т.3 с.276
Ембарго т.7 с.186
Еміграція т.7 с.187
Енгельс Фрідріх т.3 с.278
Ентропія управлінська т.2 с.158
Ерхард Людвіг т.4 с.243
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Етапи суспільного розвитку т.3 с.279
Етапи формування Єдиного європейського економічного
і монетарного союзу т.7 с.189
Етика т.6 с.139
Етика депутатська т.8 с.208
Етика державного службовця т.6 с.142
Етикет державного службовця т.6 с.144
Етична інфраструктура державної служби т.6 с.145
Етнодержавознавство т.1 с.197
Етноконфесійна група т.3 с.279
Етнокультурна політика т.1 с.198
Етнос т.1 с.200
Ефективність державного управління т.2 с.158
Ефективність державного управління т.4 с.246
Ефективність управління освітою т.4 с.248
Ешбі Уїльям Росс т.3 с.281

Є
Євразійство т.7 с.192
Євразійське Економічне Співтовариство т.7 с.194
Євроатлантична інтеграція (див. Інтеграція
євроатлантична) т.7 с.327
Євробанківська Асоціація т.7 с.197
Європеїзація т.7 с.197
Європеїзація державного управління т.7 с.199
Європеїзм т.7 с.201
Європейська Асоціація вільної торгівлі т.7 с.203
Європейська Банківська Федерація т.7 с.205
Європейська декларація прав міст т.5 с.86
Європейська економічна спільнота (ЄЕС) т.7 с.205
Європейська енергетична хартія т.7 с.206
Європейська ідентичність т.7 с.208
Європейська інтеграція (див. Інтеграція європейська) т.7 с.329
Європейська Комісія т.7 с.211
Європейська Комісія за демократію через право
(Венеціанська комісія) т.7 с.213
Європейська Комісія проти расизму і нетерпимості (ЄКРН) т.7 с.215
Європейська конвенція про захист прав людини та
основоположних свобод (ЄКПЛ) т.7 с.216
Європейська конвенція про основні принципи транскордонного
співробітництва між територіальними громадами або
органами влади т.7 с.217
Європейська концепція соціальної ексклюзії т.7 с.219
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система т.4 с.250
Європейська патентна конвенція (див. Європейська
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патентна організація) т.7 с.220
Європейська патентна організація т.7 с. 220
Європейська політика сусідства т.7 с.222
Європейська політика у сфері охорони здоров’я т.7 с.225
Європейська поліцейська служба (див. Європол) т.7 с.292
Європейська  прокуратура т.7 с.228
Європейська Рада т.7 с.228
Європейська рамкова конвенція про транскордонне
співробітництво між територіальними общинами чи владамит.5 с.86
Європейська система безпеки та оборони т.7 с.229
Європейська система центральних банків т.7 с.231
Європейська служба зайнятості т.7 с.231
Європейська соціальна хартія т.7 с.232
Європейська соціальна хартія (переглянута)
(див. Європейська соціальна хартія) т.7 с.232
Європейська Спільнота т.7 с.234
Європейська спільнота вугілля і сталі т.7 с.236
Європейська спільнота з атомної енергії т.7 с.238
Європейська стратегія зайнятості т.7 с.239
Європейська структура (архітектура) безпеки т.7 с.241
Європейська хартія міст т.5 с.87
Європейська хартія місцевого самоврядування т.5 с.88
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин т.5 с.89
Європейська хартія регіонального самоврядування т.5 с.91
Європейська хартія участі молоді в муніципальному та
регіональному житті т.5 с.93
Європейське агентство з координації досліджень т.7 с.243
Європейське адміністративне право т.7 с.245
Європейське кооперативне товариство (ЄКТ) т.7 с.247
Європейське космічне агентство (ЄКА) т.7 с.248
Європейське об’єднання з економічних інтересів (ЄОЕІ) т.7 с.250
Європейське право т.7 с.251
Європейське соціальне партнерство т.7 с.252
Європейський адміністративний простір т.7 с.253
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) т.7 с.254
Європейський молодіжний форум т.7 с.257
Європейський молодіжний центр т.7 с.258
Європейський Омбудсмен т.7 с.259
Європейський Парламент т.7 с.261
Європейський простір вищої освіти т.7 с.263
Європейський Соціальний Фонд т.7 с.265
Європейський Союз т.7 с.265
Європейський тиждень місцевої демократії т.7 с.268
Європейський фонд регіонального розвитку т.7 с.269
Європейський центр підприємств з часткою держави
та підприємств загального економічного інтересу т.7 с.271
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Європейський центральний банк т.7 с.271
Європейський цивільний кодекс т.7 с.272
Європейські моделі організації охорони здоров’я т.7 с.274
Європейські навчальні заклади у сфері державного
управління т.7 с.276
Європейські освітні програми т.7 с.279
Європейські принципи державного управління т.7 с.281
Європейські символи т.7 с.283
Європейські системи адміністративної юстиції т.7 с.283
Європейські стандарти т.7 с.287
Європейські угоди т.7 с.288
Європейські цінності т.7 с.289
Європейські цінності державного управління т.7 с.291
Європол т.7 с.292
Єврорегіон т.5 с.92
Єврорегіон т.7 с.294
Євростат т.7 с.296
Єдина державна комп’ютерна система “Кадри” т.6 с.148
Єдина державна система цивільного захисту населення
і територій т.1 с.201
Єдина тарифна сітка т.6 с.149
Єдиний економічний простір т.7 с.299
Єдиний європейський економічний і монетарний союз
(див. Етапи формування Єдиного європейського економічного
і монетарного союзу) т.7 с.189
Єхануров Юрій Іванович т.3 с.283

Ж
Жалувана грамота містам т.5 с.95
Житлове законодавство т.4 с.255
Житлово-комунальне господарство т.4 с.253
Життєвий простір т.3 с.284
Життєвий простір людини т.3 с.284
Життєвий цикл т.1 с.203
Життєвий цикл інновації т.1 с.204
Життєзабезпечення т.1 с.205
Життя суспільне т.1 с.206

З
Забруднення довкілля т.1 с.207
Завадовський Петро Васильович т.3 с.286
Завдання адміністративної реформи т.1 с.208
Завдання управлінське т.2 с.162
Завдання уряду в прискоренні  розвитку країни т.4 с.258
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Загальна середня освіта т.4 с.259
Загальне виборче право т.8 с.209
Загальний суд ЄС т.7 с.301
Загальні збори громадян т.5 с.97
Загальні методологічні підходи т.2 с.162
Загальні принципи формування програм і проектів т.2 с.164
Загроза національній безпеці т.7 с.302
Загроза політичній безпеці т.7 с.305
Загрози суспільні т.3 с.287
Зайнятість населення т.1 с.210
Заключний акт наради з безпеки та співробітництва
в Європі т.7 с.305
Закон т.1 с.211
Закон т.8 с.212
Закон необхідного різноманіття т.1 с.213
Закон Паркінсона т.2 с.165
Закон Паркінсона т.4 с.261
Закон пріоритетності соціальних цілей т.1 с.213
Закон України “Про державну службу” т.6 с.151
Закони системні т.2 с.166
Закони суспільного розвитку т.1 с.214
Законність т.8 с.213
Законодавство т.4 с.263
Законодавство антикорупційне т.6 с.152
Законодавство про адміністративно-територіальний устрій т.5 с.98
Законодавство про державну службу та службу в органах
місцевого самоврядування т.6 с.153
Законодавство України в сфері культури т.4 с.265
Законодавство України у сфері освіти т.4 с.266
Законодавча влада т.1 с.214
Законодавча комісія 1767-1768 рр. т.3 с.291
Законодавча техніка т.4 с.269
Законодавча влада т.8 с.215
Законодавче регулювання поземельних відносин в Україні
в XIX ст. т.3 с.293
Законодавчий процес т.1 с.216
Законодавчий процес т.8 с.218
Закономірність ефективності управлінських рішень та дій т.1 с.217
Закономірності державного управління т.1 с.219
Закономірності міжособистісних відносин т.1 с.221
Закономірності політичні т.1 с.221
Закономірності управління т.1 с.223
Залежність політична т.1 с.226
Залучення молоді на державну службу та службу в
органах місцевого самоврядування т.6 с.155
Залучення громадян т.8 с.220
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Заміщення посади т.6 с.157
Заохочення т.6 с.158
Запорозька Січ т.3 с.297
Зарубіжні моделі місцевого самоврядування т.5 с.99
Засадничі принципи Європейського Союзу
(див. Принципи субсидіарності і пропорційності) т.7 с.566
Засоби аналізу рішень т.2 с.167
Засоби забезпечення аналітичної діяльності т.2 с.168
Засоби інформаційно-аналітичної роботи т.2 с.169
Засоби масової інформації (ЗМІ) т.1 с.227
Засоби масової інформації т.8 с.226
Застій політичний т.3 с.298
Захист інформації т.2 с.170
Захист соціальний т.4 с.270
Захист прав та свобод людини і громадянина т.8 с.228
Західноафриканський банк розвитку т.7 с.307
Західноафриканський економічний і валютний союз т.7 с.307
Західноєвропейський Союз т.7 с.308
Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) т.3 с.299
Збалансована система показників т.2 с.172
Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів т.5 с.101
Зборівський договір 1649 р. т.3 с.301
Збройні сили т.1 с.228
Зважування голосів у Раді ЄС т.7 с.310
Звання почесні т.8 с.231
Зведений бюджет т.4 с.271
Звернення громадян т.8 с.232
Звільнення з посади т.6 с.160
Зворотний зв’язок т.1 с.229
Зворотний зв’язок у системі державного управління т.2 с.173
Звягільський Юхим Леонідович т.3 с.302
Зв’язки з громадськістю / Паблік рілейшнз т.8 с.233
Зв’язок прямий т.2 с.174
Здоров’я для всіх до 2000 р. т.4 с.272
Зелена книга т.8 с.236
Землі населених пунктів т.5 с.102
Земля т.3 с.303
Земство (земські установи) т.3 с.303
Земство в Росії т.5 с.104
Земська управа т.5 с.105
Земські (місцеві) органи державного управління
Речі Посполитої на землях України (1569 – 1795) т.3 с.305
Зловживання владою т.1 с.231
Зловживання владою або службовим становищем т.6 с.162
Злочин т.3 с.307
Змін агенти т.2 с.175
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Змін життєвий цикл т.2 с.176
Зміна соціальна т.2 с.178
Зовнішнє незалежне оцінювання в освіті т.4 с.274
Зовнішні загрози т.1 с. 231
Зовнішня мотивація т.2 с.179
Зовнішньоекономічна діяльність т.4 с.275
Зовнішньополітичний та безпековий вектор Плану дій
Україна – НАТО т.7 с.311
Золота Орда т.3 с.310
“Золотого мільярда” теорія т.1 с.232
Зона військової адміністрації в окупованій Україні
(1941 – 1944) т.3 с.313
Зона вільної торгівлі т.7 с.312
Зона вільної торгівлі між країнами АСЕАН т.7 с.314
Зонінг т.5 с.106
Зонування т.5 с.108

І
Ідеї європейської еволюції т.7 с.315
Івент-аналіз т.2 с.181
Ідеал т.1 с.233
Ідеал суспільний т.1 с.233
Ідеї консолідації суспільства т.1 с.234
Ідентичність т.1 с.238
Ідентичність європейська у сфері безпеки і оборони т.7 с.316
Ідентичність національна т.1 с.241
Ідентичність соціокультурна т.2 с.182
Ідеократія т.1 с.43
Ідеологія т.3 с.317
Ідеологія інформаційного суспільства т.4 с.278
Ідея національна т.3 с.319
Ієрархії у соціальному управлінні т.1 с.244
Ієрархічне відображення систем т.1 с.245
Ієрархія т.1 с.247
Ієрархія т.2 с.183
Ієрархія влади т.1 с.247
Ієрархія потреб т.1 с.249
Ієрархія рішень у державному управлінні т.2 с.184
Ієрархія службова т.6 с.164
Ізоляціонізм т.7 с.319
Імідж т.2 с.185
Імідж т.8 с.239
Імідж державного службовця т.6 с.165
Імідж державної установи т.6 с.166
Імідж влади т.8 с.241
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Імідж державної (управлінської) інституції т.8 с.243
Іміджева реальність т.1 с.252
Іміджева стратегія т.1 с.253
Імітаційна демократія т.1 с.253
Імміграція т.7 с.319
Імператив т.2 с.187
Імперії світові т.7 с.321
Імунітет т.1 с.255
Імунітет, індемнітет депутатський т.6 с.167
Інваріантність т.2 с.187
Інвестиції т.4 с.280
Інвестиційна діяльність т.1 с.255
Інвестиційна політика територіальних органів влади т.5 с.111
Інвестиційна привабливість території т.5 с.112
Інвестиційне забезпечення економічної безпеки т.2 с.188
Інвестиційний потенціал території т.5 с.112
Інвестиційний проект т.4 с.282
Індекс людського розвитку т.2 с.190
Індекс регіонального людського розвитку т.5 с.113
Індикатор якості медичної допомоги т.4 с.284
Індикатори економічної безпеки т.2 с.192
Індикатори соціальні т.2 с.195
Індикатори соціальної напруженості т.2 с.197
Індукція і дедукція т.2 с.198
Індустріалізація т.3 с.319
Індустріалізація т.4 с.286
Індустріальне (промислове) суспільство т.3 с.320
Інжиніринг т.2 с.201
Інкорпорація т.1 с.257
Інноватика т.1 с.257
Інновації в регіональному управлінні т.5 с.115
Інноваційна дифузія т.4 с.287
Інноваційна діяльність т.4 с.290
Інноваційна інфраструктура т.4 с.292
Інноваційна модель розвитку т.4 с.297
Інноваційна політика т.4 с.299
Інноваційна політика державна т.4 с.301
Інноваційна реструктуризація т.4 с.304
Інноваційна стратегія т.4 с.306
Інноваційна сфера т.4 с.308
Інноваційний менеджмент т.4 с.310
Інноваційний потенціал т.4 с.312
Інноваційний продукт т.4 с.314
Інноваційний проект т.4 с.316
Інноваційний процес т.4 с.320
Інновація т.4 с.324
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Інституалізація т.1 с.258
Інституалізація галузі наук “Державне управління” в Україні т.3 с.328
Інституалізація у державному управлінні т.2 с.202
Інститут глави держави т.1 с.261
Інститут полковництва в Українській козацькій державі т.3 с.321
Інститут полкової старшини в Українській козацькій державі т.3 с.325
Інститут президентства т.1 с.262
Інститут соціальний т.1 с.263
Інститут політичного лідерства т.8 с.244
Інститути вищої державної влади Речі Посполитої
на землях України (1569 – 1795) т.3 с.326
Інституції економічні т.4 с.326
Інституційне оформлення центрів суспільного впливу т.3 с.330
Інституційні перетворення (реформи) економіки т.4 с.330
Інституційні сектори економіки т.4 с.332
Інституціоналізація т.1 с.264
Інституціоналізм т.1 с.265
Інструкція посадова т.6 с.170
Інтеграційні ідеї Давньої Греції т.7 с.323
Інтеграція т.7 с.326
Інтеграція євроатлантична т.7 с.327
Інтеграція європейська т.7 с.329
Інтеграція міжетнічна т.7 с.331
Інтеграція міжнародна т.7 с.334
Інтелект т.2 с.204
Інтелект соціальний т.2 с.206
Інтелект управлінський т.2 с.207
Інтелектуалізація праці т.2 с.208
Інтелектуальна власність т.2 с.210
Інтелектуальний капітал т.2 с.212
Інтелектуальний потенціал т.2 с.214
Інтелектуальні ресурси суспільства т.1 с.267
Інтенсифікація т.4 с.334
Інтент-аналіз т.2 с.215
Інтерес суспільний (громадський, публічний) т.8 с.247
Інтереси державні т.1 с.269
Інтереси національні т.1 с.270
Інтереси особистості т.1 с.271
Інтереси політичні т.1 с.273
Інтереси соціальні т.1 с.274
Інтернаціонал т.7 с.335
Інтернет т.3 с.331
Інтеррегіональне співробітництво т.7 с.337
Інтрапренерство т.1 с.276
Інфляція т.4 с.335
Інформатизація т.2 с.216
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Інформатизація суспільства т.1 с.277
Інформаційна безпека системи т.2 с.219
Інформаційна геополітика т.7 с.339
Інформаційна культура т.2 с.220
Інформаційна мережа Європейської Спільноти (EURVDICE) т.7 с.339
Інформаційна ситуація т.2 с.220
Інформаційне насильство т.7 с.339
Інформаційне суспільство т.1 с.278
Інформаційний вектор Плану дій Україна–НАТО т.7 с.340
Інформаційний маркетинг т.2 с.221
Інформаційний ринок т.2 с.223
Інформаційно-аналітична робота т.2 с.225
Інформаційно-аналітичне дослідження т.2 с.224
Інформаційно-аналітичне забезпечення т.2 с.226
Інформаційно-аналітичне забезпечення державного
управління т.2 с.227
Інформаційно-аналітичне забезпечення політики національної
безпеки т.2 с.232
Інформаційно-методичний  ресурс т.2 с.234
Інформаційно-пошуковий масив т.2 с.235
Інформаційно-психологічна безпека людини т.1 с.280
Інформація таємна (державна таємниця) т.8 с.249
Інформування громадськості у сфері державного
управління т.8 с.251
Інфраструктура електронного урядування технологічна т.2 с.235
Інфраструктура міста т.5 с.116
Інфраструктура соціальна т.1 с.282
Іоанінський компроміс т.7 с.341
ІПЕК т.7 с.342
Історична пам’ять т.3 с.332
Історична соціологія т.3 с.333
Історичний науковий підхід т.3 с.334
Історія державного управління інвестиційним процесом т.3 с.335
Історія державно-управлінських реформ в Україні т.3 с.339
Історія економічних криз т.3 с.342
Історія законодавства про іноземні інвестиції т.3 с.346
Історія інституту президентства т.3 с.350
Історія науки державного управління т.3 с.352
Історія співпраці МВФ та України т.3 с.354
Історія українського парламентаризму т.3 с.355
Історія функціонування інституту державних секретарів
в Україні т.3 с.358
ІТ-стратегія, стратегічний план розвитку інформаційних
технологій т.2 с.236
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К
Кабінет Міністрів України т.4 с.339
Кадри т.6 с.173
Кадри державної служби т.6 с.174
Кадрова політика в регіонах т.5 с.118
Кадрова політика в УРСР у повоєнний час (1946 – 1955) т.3 с.360
Кадрова потреба т.6 с.175
Кадрова служба т.6 с.177
Кадрове відтворення т.6 с.178
Кадрове забезпечення т.6 с.179
Кадрове забезпечення місцевого самоврядування т.5 с.119
Кадрове планування т.6 с.180
Кадровий маркетинг т.6 с.182
Кадровий менеджмент т.6 с.184
Кадровий потенціал т.6 с.186
Кадровий резерв т.6 с.187
Кадрові процеси т.6 с.188
Кадрові ресурси т.6 с.190
Кадрові технології т.6 с.191
Кампанія “Стала енергетика Європи” т.7 с.345
Кар’єра державного службовця т.6 с.194
Кар’єра службова т.6 с.196
Кар’єризм т.6 с.197
Карибська Спільнота та спільний ринок т.7 с.346
Карибський банк розвитку т.7 с.346
Карл V Габсбург т.7 с.348
Карл Великий т.7 с.349
Карпатська Україна т.3 с.366
Категорії керівників у сфері місцевого самоврядування т.5 с.120
Категорії посад в органах місцевого самоврядування т.6 с.198
Категорійний апарат системного підходу т.2 с.238
Кваліфікація т.6 с.199
Кваліфікована більшість т.7 с.350
Кейнс Джон Мейнард т.3 с.368
Кейнсіанська економічна теорія т.3 с.369
Керівний персонал у сфері державної служби т.6 с.201
Керівник т.6 с.202
Керівництво т.1 с.285
Керівництво політичне т.8 с.253
Київська міська державна адміністрація т.5 с.120
Київська Русь т.3 с.371
Кібернетика т.2 с.241
Класифікація державно-управлінських рішень т.1 с.286
Класифікація напрямів державного управління т.1 с.287
Класифікація цілей державного управління т.1 с.289
Кластер т.5 с.122
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Клієнтизм т.8 с.255
Клієнт публічної послуги т.8 с.257
Клієнтистський підхід т.8 с.259
Князі Гедиміновичі т.3 с.373
Князі доби Київської Русі т.3 с.376
Князі Олельковичі т.3 с.378
Князі Острозькі т.3 с.379
Князі Романовичі т.3 с.380
Князівство т.3 с.381
Князь Володимир Великий т.3 с.382
Коаліційний уряд т.8 с.260
Коаліція т.8 с.263
Кодекс доброчесної поведінки т.6 с.205
Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів на виборах т.8 с.264
Кодифікація т.2 с.242
Кодифікація законодавства т.1 с.291
Козацтво т.3 с.383
Козацьке самоврядування т.5 с.123
Колективний договір (угода) т.4 с.340
Колективний договір т.8 с.267
Колони Європейського Союзу т.7 с.353
Комісія для країн південної частини Тихого океану
(див. Тихоокеанська Спільнота) т.7 с.696
Комісія з оцінювання етичності т.6 с.206
Комітет т.8 с.270
Комітет Міністрів Ради Європи (КМРЄ) т.7 с.354
Комітологія т.7 с.355
Компетентність т.6 с.207
Компетентність комунікативна т.6 с.209
Компетентність конфліктологічна т.6 с.210
Компетентність мовленнєва т.6 с.212
Компетентність професійна т.6 с.214
Компетентність соціально-психологічна т.6 с.217
Компетентність стратегічна т.6 с.218
Компетентність технологічна т.6 с.220
Компетенції ЄС т.7 с.357
Компетенція т.6 с.221
Компетенція місцевого самоврядування т.5 с.125
Комплексна оцінка рівня загроз національній безпеці т.2 с.244
Компроміс т.8 с.271
Комуна т.3 с.386
Комунальне господарство т.5 с.128
Комунізм т.3 с.388
Комунікації організаційні т.2 с.246
Комунікації в публічному управлінні т.8 с.273
Комунікація наукова т.1 с.292
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Комунікація управлінська т.2 с.247
Комунікація масова т.8 с.274
Комунікація політична т.8 с.276
Конвенція ООН про права дитини т.4 с.344
Конвенція про захист прав людини та основних свобод
(див. Європейська конвенція про захист прав людини та
 основоположних свобод) т.7 с.216
Конвергенція т.3 с.390
Конвергенція т.7 с.358
Конгрес місцевих і регіональних влад Європи т.5 с.130
Кондомініум житловий т.5 с.132
Конкурентоспроможність економіки т.4 с.345
Конкурентоспроможність  регіону т.5 с.134
Конкуренція регіонів т.5 с.135
Конкурс т.6 с.222
Конкурсний відбір державних службовців т.6 с.224
Коновалець Євген Михайлович т.3 с.391
Консалтинг т.2 с.250
Консалтингова діяльність т.7 с.359
Консенсус т.8 с.278
Консерватизм т.3 с.392
Конституанта т.8 с.279
Конституцiйний контроль т.8 с.282
Конституцiйний лад т.8 с.282
Конституцiйний Суд т.8 с.285
Конституції України т.8 с.288
Конституційна реформа т.8 с.291
Конституційний суд т.1 с.295
Конституційний Суд України т.1 с.296
Конституційний процес т.8 с.294
Конституційно-правові основи місцевого самоврядування т.5 с.137
Конституціоналізм т.8 с.297
Конституція т.1 с.298
Конституція т.8 с.299
Конституція П. Орлика т.3 с.392
Конституція України т.3 с.393
Конституція УНР (Статут про державний устрій, права
і вільності УНР) т.3 с.394
Конституція УРСР 1978 р. т.3 с.396
Конструктивізм т.1 с.298
Консультативно-дорадчі органи вищих органів влади та
органів місцевого самоврядування т.5 с.137
Консультативно-дорадчі органи т.8 с.302
Консультації політичні т.2 с.251
Консультаційна послуга (консалтингова послуга) т.8 с.303
Конт Огюст т.3 с.398
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Контент-аналіз т.2 с.252
Контреліта т.1 с.299
Контролінг в органах державної влади т.4 с.346
Контроль т.8 с.305
Контроль менеджменту т.2 с.254
Контроль суспільний т.1 с.301
Контроль у сфері державного управління т.2 с.255
Контроль у державному управлінні т.8 с.307
Конфедералізм т.3 с.400
Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) т.7 с.361
Конфлікт т.6 с.225
Конфлікт т.8 с.310
Конфлікт воєнний т.7 с.362
Конфлікт збройний етнополітичний т.7 с.364
Конфлікт міжетнічний т.1 с.302
Конфлікт міжнародний т.7 с.366
Конфлікт політичний т.7 с.368
Конфлікт соціальний т.1 с.304
Конфлікт політичний т.8 с.313
Конфлікти у сфері державного управління т.1 с.307
Конфліктна ситуація т.8 с.316
Конфліктологія т.1 с.308
Конфуцій т.3 с.400
Концепт «громадянське суспільство». Місце і роль в
політичній системі в умовах інформаційного суспільства т.4 с.348
Концепції і теорії лідерства т.1 с.309
Концепції менеджмеризму т.2 с.256
Концепції місцевого самоврядування т.5 с.138
Концепції організаційної культури т.1 с.311
Концепція т.1 с.312
Концепція адаптації інституту державної служби до
стандартів Європейського Союзу т.6 с.228
Концепція адміністративної реформи в Україні т.1 с.312
Концепція адміністративної реформи в Україні т.3 с.401
Концепція вимушеної раціональності т.1 с.315
Концепція влади М. Вебера т.6 с.229
Концепція кадрової політики т.6 с.231
Концепція національної безпеки т.1 с.316
Концепція необхідного і достатнього складу
нормативно-правових баз т.1 с.318
Концепція освіти впродовж життя у сфері європейської
освіти (LLL) т.7 с.370
Концепція подолання бідності т.4 с.351
Концепція розвитку міста т.5 с.140
Концепція сталого розвитку т.1 с.319
Концепція сталого розвитку т.5 с.141
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Концепція демократичного врядування т.8 с.317
Концесія т.5 с.142
Координаційна рада з питань державної служби
при Президентові України т.6 с.233
Координація т.2 с.259
Координація т.7 с.371
Копенгагенські критерії т.7 с.374
Коректність політична т.2 с.260
Корінні народи т.5 с.144
Корпоративізм т.4 с.353
Корпоративна інформаційна система т.4 с.354
Корпоративна культура т.1 с.323
Корпоративне управління т.4 с.356
Корпоративно-правові директиви ЄС т.7 с.376
Корпорація т.4 с.359
Корупція т.6 с.234
Корупція т.8 с.319
Корупція адміністративна т.6 с.236
Косигін Олексій Миколайович т.3 с.403
Коучинг т.2 с.263
Коучинг у системі державного управління т.2 с.263
Кочубей Віктор Павлович т.3 с.404
Кравчук Леонід Макарович т.3 с.405
Країна т.3 с.405
Країни БРІК т.7 с.378
Країни, що розвиваються т.7 с.379
Кредит т.1 с.324
Кредитна спілка т.8 с.321
Кредитування т.4 с.360
Криза державного управління т.2 с.265
Криза економічна світова т.7 с.380
Криза системна т.1 с.325
Кризова ситуація т.2 с.267
Кримський ханат т.3 с.407
Критеріальні виміри безпеки в політичних ідеологіях т.2 с.268
Критерії вибору альтернатив  в державній політиці т.4 с.362
Критерії економічної безпеки т.2 с.269
Критерії ефективності державного управління т.2 с.270
Критерії ефективності державного управління національною
безпекою т.2 с.274
Критерії конвергенції т.7 с.383
Критерії надійності т.2 с.275
Критерії популярності міста т.5 с.148
Критерії результативності професійного навчання
державно-управлінських кадрів т.6 с.237
Критерії розвитку міста т.5 с.149
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Критерій оцінки авторитету керівника т.6 с.238
Критерій результативності т.2 с.278
Критерій результативності т.4 с.363
Крозьє Мішель т.3 с.408
Круглий стіл т.8 с.324
Ксенофобія т.1 с.326
Куденхов-Калергі Ріхард т.7 с.385
Культ особи т.8 с.325
Культура т.1 с.327
Культура державного службовця т.6 с.239
Культура державного управління т.1 с.330
Культура ділового спілкування т.6 с.240
Культура комунікативна державних службовців т.6 с.241
Культура організаційна т.1 с.331
Культура праці державного службовця т.6 с.243
Культура професійна державного службовця т.6 с.245
Культура управлінська державного службовця т.6 с.247
Культура політична т.8 с.326
Культурна акумуляція т.1 с.332
Культурологічний підхід т.1 с.333
Культурологія т.1 с.334
Курінь Глухівський т.3 с.409
Кучма Леонід Данилович т.3 с.409

Л
Лава т.5 с.151
Лаекенська декларація т.7 с.385
Лазаренко Павло Іванович т.3 с.411
Латиноамериканська асоціація інтеграції т.7 с.388
Латиноамериканська економічна система т.7 с.388
Латиноамериканська організація з енергетики т.7 с.390
Легалізація т.3 с.412
Легітимність т.3 с.413
Легітимність т.8 с.328
Легітимність державної влади т.3 с.414
Лейбніц Готфрід Вільгельм Фон т.3 с.417
Ленін Володимир Ілліч т.3 с.418
Липа Юрій Іванович т.3 с.419
Лисяк-Рудницький Іван Павлович т.3 с.421
Литвин Володимир Михайлович т.3 с.422
Литовські статути т.3 с.423
Лібералізація економіки т.4 с.366
Лібералізм т.8 с.330
Лібералізм економічний т.1 с.337
Лібертаризм т.1 с.341
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Лібертарний муніципалізм т.5 с.152
Ліга арабських держав т.7 с.390
Лідер т.6 с.250
Лізинг т.2 с.280
Лізингова операція т.2 с.281
Лісабонський договір про внесення змін у договір
про ЄС та договір про заснування ЄС т.7 с.392
Ліцензування т.4 с.367
Ліцензування в освіті т.4 с.368
Лобізм т.8 с.332
Логіка діалектична т.2 с.283
Логіка формальна т.2 с.285
Логістика т.1 с.341
Любекське міське право т.5 с.153
Люблінська унія т.3 с.424
Людство т.7 с.394
Людська гідність т.8 с.334
Людський капітал т.1 с.343
Людський потенціал т.1 с.345
Людські ресурси т.1 с.345
Люксембурзький  компроміс т.7 с.395
Люстрація т.6 с.252
Люттвак Едуард т.7 с.396

М
Магдебурзьке право т.5 с.154
Магістр державного управління т.3 с.255
Магістрат т.5 с.156
Мазепа Іван Степанович т.3 с.426
Макіавеллі Ніколо т.3 с.427
Макіндер Хелфорд Джон т.7 с.397
Макроекономічна політика т.4 с.371
Макроекономічне планування т.4 с.372
Макроекономічні показники т.1 с.347
Малоросійська Колегія т.3 с.431
Малоросійський приказ т.3 с.432
Мандат члена парламенту т.8 с.337
Маніфест т.3 с.433
Маргінал т.1 с.348
Маргінальні етнічні групи т.1 с.349
Маргінальність т.1 с.350
Маркетинг т.4 с.375
Маркетинг регіону т.5 с.157
Маркс Карл Генріх т.3 с.433
Матриця станів і тенденцій розвитку соціальної системи т.2 с.288
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Махновщина т.3 с.434
Медична діяльність т.4 с.377
Медична допомога т.4 с.378
Медична етика т.4 с.381
Медична таємниця т.4 с.381
Медичне право т.4 с.383
Медичне страхування т.4 с.384
Медичні правовідносини т.4 с.386
Медіа-рілейшнз т.8 с.339
Меморандум про взаєморозуміння у галузі підтримки
операцій НАТО з боку України т.7 с.398
Менеджер міста т.5 с.158
Менеджмент т.4 с.387
Менеджмент інформаційний т.2 с.289
Менеджмент якості т.4 с.390
Менталітет т.1 с.351
Ментальний профіль українства т.3 с.435
Ментальність т.1 с.352
Меритократія т.1 с.353
Меркантилізм т.1 с.355
Мертон Роберт Кінг т.3 с.437
Мета в державному управлінні т.1 с.356
Мета управління т.2 с.291
Метод “Дельфі” т.2 с.293
Метод “мозкової атаки” т.2 с.298
Метод “сценарію” т.2 с.305
Метод “фокус-груп” т.2 с.306
Метод аналогії у державному управлінні т.2 с.292
Метод імітаційного моделювання т.2 с.294
Метод інтеграції “дерева цілей” і поля діяльності об’єкта
управління т.2 с.295
Метод когнітивного картування т.2 с.296
Метод контент-аналізу в державному управлінні т.2 с.297
Метод наукового дослідження т.2 с.299
Метод наукової комісії т.2 с.303
Метод сінектики т.2 с.304
Метод формально-логічного аналізу нормативно-правових
баз т.2 с.309
Методи адміністративні державного регулювання економіки т.4 с.391
Методи аналізу т.2 с.310
Методи багатокритеріального вибору т.2 с.311
Методи державного реагування на загрози національній
безпеці т.2 с.312
Методи державного управління т.2 с.313
Методи державного управління в умовах кризи т.2 с.315
Методи дослідження операцій т.2 с.316
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Методи евристичні т.2 с.317
Методи економічного аналізу т.4 с.394
Методи експертних оцінок т.2 с.318
Методи екстраполяції т.2 с.319
Методи емпіричних досліджень т.2 с.320
Методи загальнонаукові в державному управлінні т.2 с.320
Методи індивідуальних експертних оцінок т.2 с.322
Методи інтерв’ю т.2 с.323
Методи колективних експертних оцінок т.2 с.325
Методи колективних експертних оцінок т.4 с.396
Методи конкретно-наукові в державному управлінні т.2 с.330
Методи логічного пошуку т.2 с.331
Методи моделювання організаційних систем т.2 с.332
Методи морфологічні т.2 с.335
Методи навчання державно-управлінських кадрів т.6 с.256
Методи нормативні в державному управлінні т.2 с.336
Методи організаційні у державному управлінні т.2 с.338
Методи прийняття рішень т.4 с.398
Методи психологічних досліджень у державному управлінні т.2 с.340
Методи статистичні т.2 с.340
Методи теоретичних досліджень т.2 с.341
Методи типу “результати – витрати” т.2 с.342
Методи управління конфліктами т.6 с.257
Методи управління персоналом т.6 с.259
Методи управління проектами т.2 с.343
Методи управління соціально-психологічні т.6 с.261
Методологія т.2 с.344
Методологія державного управління т.2 с.346
Методологія державного управління охороною
громадського здоров’я т.2 с.350
Методологія державного управління регіональним
розвитком т.5 с.160
Методологія державно-управлінської діяльності т.2 с.351
Методологія дослідження державного управління т.2 с.353
Методологія міжгалузевого управління охороною
громадського здоров’я т.2 с.354
Методологія наукового дослідження т.2 с.356
Методологія оцінювання т.2 с.357
Методологія оцінювання в державному управлінні т.2 с.359
Методологія політичних досліджень т.2 с.361
Методологія системна т.2 с.362
Метрополія т.5 с.161
Механізм взаємодії місцевих органів влади т.5 с.163
Механізм визначення цілей т.2 с.364
Механізм держави т.2 с.366
Механізм дії економічних законів т.4 с.402
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Механізм забезпечення економічної безпеки т.2 с.368
Механізм забезпечення економічної безпеки на
регіональному рівні т.2 с.369
Механізм забезпечення національної безпеки т.2 с.371
Механізм забезпечення соціальної безпеки т.2 с.373
Механізм застосування економічних законів т.4 с.403
Механізм організаційний т.6 с.262
Механізм управління державною службою т.6 с.264
Механізм управління комунальною власністю т.5 с.165
Механізми державного регулювання підготовки керівників
охорони  здоров’я на основі компетентнісного підходу т.4 с.404
Механізми державного управління т.2 с.375
Механізми державного управління освітою т.4 с.407
Механізми державного управління розвитком первинної
медико-санітарної допомоги т.4 с.408
Механізми державного управління у сфері охорони
здоров’я т.2 с.376
Механізми забезпечення політичної безпеки т.2 с.377
Механізми запровадження доказової медицини в Україні т.4 с.411
Механізми правові т.2 с.378
Механізми реалізації ґендерного підходу в державному
управлінні т.1 с.357
Механізми фінансування охорони здоров’я т.4 с.413
Меценатство т.8 с.340
Митна політика т.4 с.415
Митна політика ЄС т.7 с.399
Митна служба України т.6 с.265
Митна територія Європейського Союзу т.7 с.401
Митний кодекс Європейської Спільноти т.7 с.403
Митний контроль т.4 с.417
Митний протекціонізм т.4 с.418
Митний режим т.4 с.419
Митний союз т.7 с.404
Митний союз Європейського Союзу т.7 с.405
Митний та економічний союз Центральної Африки
(див. Економічна спільнота держав Центральної Африки) т.7 с.183
Митний тариф т.4 с.420
Митний тариф т.7 с.407
Мито т.4 с.422
Міграція населення т.7 с.412
Міграційна політика т.7 с.409
Міграція міжнародна т.7 с.411
Міграція трудова т.7 с.413
Міграція трудова т.6 с.267
Міжамериканський банк розвитку (МАБР) т.7 с.415
Міжбюджетні відносини т.4 с.423
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Міжбюджетні трансферти т.4 с.425
Міжгалузева взаємодія у державному управлінні охороною
громадського здоров’я т.4 с.426
Міжкультурний діалог т.1 с.358
Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) т.7 с.416
Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС/МЕК) т.7 с.417
Міжнародна морська організація т.7 с.418
Міжнародна організація зі стандартизації (див. ISO) т.7 с.742
Міжнародна програма викорінення дитячої праці
(див. ІПЕК) т.7 с.342
Міжнародна стандартна класифікація освіти т.4 с.428
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) т.7 с.419
Міжнародний банк економічного співробітництва (МБЕС) т.7 с.421
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) т.7 с.423
Міжнародний валютний фонд (МВФ) т.7 с.424
Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) т.7 с.426
Міжнародний кримінальний суд (МКС) т.7 с.427
Міжнародний поділ праці т.7 с. 429
Міжнародний суд т.7 с.430
Міжнародний фонд “Відродження” т.7 с.432
Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку т.7 с.434
Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) т.7 с.435
Міжнародні дослідження якості навчальних досягнень т.4 с.430
Міжнародні економічні відносини (МЕВ) т.7 с.436
Міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані (МССБ) т.7 с.438
Міжнародні стратегічні альянси т.7 с.436
Міжрегіональне співробітництво т.5 с.167
Міжсекторне соціальне партнерство т.7 с.440
Мінімальний бюджет місцевого самоврядування т.5 с.167
Мінімальний рівень соціальних потреб т.5 с.169
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України т.5 с.171
Міністр т.6 с.268
Місія держави т.1 с.361
Місто т.5 с.172
Місто зі спеціальним статусом т.5 с.173
Місто історичне т.5 с.174
Містобудівна документація т.5 с.175
Містобудування т.5 с.177
Місток “Успільнотнення” т.7 с.441
Містообслуговуючі та містоутворюючі галузі т.5 с.178
Місцева (регіональна/локальна) ідентичність т.5 с.179
Місцева влада т.5 с.180
Місцева влада в радянський період т.5 с.181
Місцева влада в умовах формування тоталітарного ладу
(1927 – 1937) т.3 с.438
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Місцева ініціатива т.8 с.341
Місцеве господарство т.5 с.183
Місцеве самоврядування т.5 с.185
Місцеве самоврядування в Російській імперії т.5 с.187
Місцеве самоврядування доби Гетьманщини т.5 с.188
Місцеве самоврядування за часів Київської Русі т.5 с.189
Місцевий бюджет т.5 с.190
Місцевий референдум т.8 с.342
Місцевий референдум т.5 с.192
Місцеві вибори т.5 с.194
Місцеві державні адміністрації т.4 с.433
Місцеві засоби масової інформації т.5 с.196
Місцеві ініціативи т.5 с.197
Місцеві органи виконавчої влади т.5 с.199
Місцеві податки і збори т.5 с.200
Місцеві фінанси т.5 с.201
Міська дума т.5 с.204
Міська реформа 1870 р. т.3 с.442
Міська реформа 1870 р. т.5 с.204
Міська управа т.5 с.206
Міські та сільські урядники в Українській козацькій державі т.3 с.444
Міхновський Микола Іванович т.3 с.445
Міцне ядро т.7 с.442
Многогрішний Дем’ян Гнатович т.3 с.446
Мобілізаційний план т.3 с.447
Мобілізація економіки т.3 с.449
Мобільність професійна державних службовців т.6 с.270
Мобільність соціальна т.1 с.361
Мобільність у сфері освіти та професійної підготовки
в Європі т.7 с.444
Мова т.1 с.362
Мова XML т.2 с.380
Мови національних меншин т.4 с.435
Мови національних меншин т.5 с.207
Мови офіційні ЄС т.7 с.445
Мови офіційні ООН т.7 с.446
Мови регіональні т.4 с.437
Мовна політика т.1 с.364
Мовна політика т.4 с.439
Мовна політика в країнах-членах ЄС т.7 с.447
Мовна ситуація т.1 с.366
Мовний суржик т.5 с.209
Могила Петро Симонович т.3 с.450
Моделі в державному управлінні т.2 с.380
Моделі демократії т.8 с.344
Моделі державної служби т.6 с.272
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Моделі організаційних систем у державному управлінні т.2 с.381
Моделі підготовки державних службовців т.6 с.273
Моделі регіональної політики т.5 с.211
Моделі соціальної політики т.7 с.449
Моделі соціальної політики т.1 с.368
Моделі територіальної організації влади т.5 с.212
Моделі якості т.2 с.383
Моделювання т.2 с.385
Моделювання політичне т.2 с.387
Модель інноваційного процесу т.4 с.441
Модель інформаційна т.2 с.388
Модель політики т.2 с.390
Модель прийняття раціональних управлінських рішень т.2 с.390
“Модель соціальної гармонії в Нідерландах” т.7 с.450
Модельний кодекс належної адміністрації т.7 с.452
Модернізація т.2 с.393
Модернізація т.7 с.455
Модернізація держави т.2 с.394
Модернізація економічна т.4 с.443
Модернізація політична т.4 с.447
Модернізм т.1 с.369
Модуль т.1 с.371
Молодіжна політика України т.4 с.448
Молодіжний громадський рух т.8 с.348
Молодіжні громадські об’єднання т.8 с.349
Монархія т.3 с.451
Моніторинг т.2 с.396
Моніторинг в освіті т.4 с.449
Моніторинг засобів масової інформації т.8 с.350
Моніторинг політичний т.2 с.397
Моніторинг у державному управлінні т.2 с.399
Моніторинг у системі державної служби т.6 с.275
Мономах Володимир Всеволодович т.3 с.453
Мор  Томас т.3 с.455
Мораль т.6 с.277
Мороз Олександр Олександрович т.3 с.456
Московський договір 1654 р. т.3 с. 457
Мотивація т.6 с.280
Мотивація діяльності державного службовця т.6 с.282
Мотивація кадрів т.6 с.284
Мультикультуралізм т.7 с.456
Мультикультуралізм т.1 с.372
Мультиплікатори економічної політики т.1 с.373
Муніципалізація т.5 с.213
Муніципальна геоінформаційна система т.5 с.215
Муніципальна діяльність т.5 с.216
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Муніципальна політика т.5 с.217
Муніципальна поліція т.5 с.219
Муніципальне утворення т.5 с.220
Муніципальний консалтинг т.5 с.222
Муніципальний менеджмент т.5 с.224
Муніципальні інвестиції т.5 с.225
Муніципальні послуги т.5 с.226
Мутація т.1 с.374

Н
Навчальні заклади т.4 с.452
Нагорода державна України т.6 с.285
Надання державних послуг т.6 с.286
Надання державному управлінню наукового характеру т.1 с.375
Надбання спільноти т.7 с.459
Надзвичайний стан т.1 с.376
Наднаціональна регіональна політика Європейських
Співтовариств т.5 с.228
Наднаціональна регіональна політика європейських спільнот т.7 с.460
Накази виборців т.8 с.352
Накопичувальна пенсійна система т.4 с.455
Належна адміністрація т.7 с.463
Належне врядування т.8 с.354
Належне урядування т.7 с.465
Намісництво-губернія т.3 с.463
Напрями вдосконалення державного управління т.1 с.377
Напрями державно-управлінської діяльності т.2 с.400
Народ т.8 с.356
Народна ініціатива т.8 с.359
Народний депутат України т.8 с.360
Народний комісаріат т.3 с.464
Народний рух України за перебудову т.3 с.465
Народовладдя т.8 с.362
Населений пункт т.5 с.230
Населення т.3 с.467
Наставництво т.6 с.288
НАТО т.7 с.467
Наука т.2 с.402
Наука державного управління т.1 с.379
Наукова школа т.1 с.380
Наукове мислення т.2 с.403
Наукові спеціальності державного управління т.1 с.382
Наукові спеціальності державного управління т.2 с.405
Наукові школи в менеджменті т.2 с.407
Наукові школи менеджменту т.3 с.468
Науково-технічна революція т.1 с.383
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Наукометричний аналіз дисертаційних розвідок у галузі наук
“Державне управління” в Україні (2007 – 2010 рр.) т.3 с.473
Наукометричний аналіз дисертаційних розвідок у галузі наук
“Державне управління” в Україні (1997 – 2007 рр.) т.3 с.471
Націоналізм т.3 с.476
Національна академія державного управління при
Президентові України т.6 с.290
Національна згода т.3 с.477
Національна інноваційна система т.4 с.456
Національна культура української держави т.4 с.458
Національна незалежність т.3 с.480
Національна політика держави т.4 с.459
Національна рамка кваліфікацій т.4 с.460
Національна самосвідомість т.1 с.385
Національна система освіти України т.4 с.462
Національне адміністративно-територіальне будівництво
в УСРР/УРСР т.3 с.480
Національне відродження т.3 с.484
Національний суверенітет т.7 с.470
Національні меншини т.5 с.232
Національні меншини т.7 с.473
Національні меншини України т.3 с.486
Національні парламенти т.7 с.474
Національно-визвольні змагання 1917 – 1920 рр. т.3 с.500
Національно-культурна автономія т.5 с.235
Нація т.1 с.386
Нація політична т.1 с.387
Небезпека т.7 с.475
Невоєнні засоби забезпечення національної безпеки т.2 с.408
Негентропійність ментальна т.1 с.388
Незалежність професійна т.6 с.292
Нейтралітет міжнародний т.7 с.478
Нелегальна міграція т.1 с.390
Немирич Юрій Стефанович т.3 с.503
Неокласичний регіональний підхід у теорії регіонального
управління т.5 с.237
Неоконсерватизм економічний т.1 с.392
Неолібералізм т.1 с.394
Неофункціоналізм т.1 с.399
Нерівність цифрова т.2 с.409
Несамоврядні території т.5 с.238
Неупередженість т.2 с.411
Неурядовi органiзації т.8 с.363
Неурядова дослідна організація т.8 с.364
Неучасть т.7 с.480
Німецька класична філософія ХІХ ст. т.3 с.503
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Ніцше Фрідріх т.3 с.506
Нова парадигма державного управління т.2 с.412
Новий європейський порядок т.7 с.481
Новий курс т.3 с.507
Номенклатура т.6 с.293
Ноосфера т.1 с.400
Норма т.2 с.412
Норма права т.2 с.413
Норманська теорія утворення державності на Русі т.3 с.507
Нормативна модель ліберальної представницької демократії т.8 с.367
Нормативно-правове забезпечення кадрової роботи т.6 с.294
Нормативно-правове регулювання державної служби т.6 с.296
Нормативно-правовий акт т.2 с.416
Нормативно-правові акти за часів Б.Хмельницького т.3 с.508
Нормативно-правові витоки євроатлантичної інтеграції
України т.7 с.483
Нормативно-правові засади діяльності місцевого
самоврядування т.5 с.238
Нормотворча діяльність т.1 с.401

О
Об’єднання громадян т.1 с.403
Об’єднання інституцій т.7 с.486
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку т.8 с.370
Об’єкт державного управління т.2 с.418
Обласний бюджет т.5 с.241
Область т.3 с.510
Область т.5 с.243
Область Війська Донського т.3 с.510
Обмеження т.6 с.299
Обмеження прав територіальних громад на місцеве
самоврядування т.5 с.2 44
Обов’язки державного службовця т.6 с.300
Обов’язковість актів і законних вимог органів і посадових
осіб місцевого самоврядування т.5 с.245
Оборона України т.1 с.405
Оборонне планування т.2 с.419
Оборонний бюлетень т.3 с.511
Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) т.1 с.407
Обороноздатність держави т.1 с.409
Обумовленість т.7 с.487
Обумовленість адміністративна т.7 с.489
Одностайність т.7 с.491
Ойкумена т.7 с.493
Округ т.5 с.246
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Олігархія т.8 с.373
Онлайнова (мережева) служба т.2 с.421
Опозиція т.8 с.375
Оптимальність у державному управлінні т.2 с.423
Оптимізація т.2 с.424
Орган державної влади зі спеціальним статусом т.6 с.301
Органи виконавчої влади т.8 с.376
Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим т.5 с.247
Органи військового управління т.1 с.411
Органи влади представницькі т.8 с.379
Органи влади та управління в Київській Русі т.3 с.512
Органи державного управління охороною здоров’я т.4 с.468
Органи державної влади т.4 с.466
Органи державної влади т.6 с.303
Органи місцевого самоврядування в Україні т.5 с.247
Органи самоорганізації населення т.8 с.381
Органи соціального діалогу т.8 с.383
Організаційна взаємодія т.2 с.426
Організаційна культура т.8 с.385
Організаційна структура т.1 с.412
Організаційна структура т.2 с.427
Організаційна структура управління т.2 с.428
Організаційне середовище т.1 с.413
Організаційний розвиток т.1 с.414
Організаційні цінності т.1 с.415
Організація американських держав т.7 с.493
Організація африканської єдності т.7 с.496
Організація в державному управлінні т.1 с.416
Організація влади міста т.5 с.248
Організація громадського самоврядування т.5 с.250
Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) т.7 с.498
Організація економічного співробітництва та розвитку т.7 с.500
Організація країн-експортерів нафти т.7 с.502
Організація Об’єднаних Націй (ООН) т.7 с.504
Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури (ЮНЕСКО) т.7 с.508
Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку
(ЮНІДО) т.7 с.510
Організація Північноатлантичного договору (див. НАТО) т.7 с.467
Організація роботодавців т.8 с.389
Організація східнокарибських держав т.7 с.512
Організація чорноморського економічного співробітництва
(ОЧЕС) т.7 с.513
Освіта безперервна державних службовців т.6 с.304
Освітні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. т.3 с.514
Освітня політика т.4 с.472
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Османські провінції Північного Причорномор’я т.3 с.516
Основні концепції еліт доби Відродження т.3 с.518
Основні складники соціуму т.1 с.417
Особистість т.1 с.419
Особистість харизматична т.1 с.420
Особливий період т.3 с.519
Особливості державної організації та структури управління
Кімерії т.3 с.520
Особливості діяльності рад у перші роки радянської влади
(1917 – 1923) т.3 с.521
Особливості кадрової політики “брежнєвської епохи” т.3 с.523
Особливості поземельних відносин у Правобережній Україні
у XVIII ст. т.3 с.527
Осьмак Кирило Іванович т.3 с.529
Отаман городовий (сотенний) т.3 с.530
Оттон І Великий т.7 с.515
ОУН (Організація українських націоналістів) т.3 с.531
Офшорна зона т.7 с.516
Охорона культурної спадщини т.2 с.430
Охорона культурної спадщини т.4 с.473
Оцінка впливів на здоров’я т.2 с.433
Оцінка муніципальних інвестиційних проектів т.5 с.252
Оцінювання т.2 с.434
Оцінювання персоналу в системі державної служби т.6 с.306
Оцінювання програм та проектів т.2 с.435
Оцінювання стратегічного плану т.2 с.436
Ощадливий (лін) менеджмент т.4 с.476

П
П’єр Бурд’є т.4 с.479
Паблік менеджмент т.8 с.393
Пакт стабільності і зростання Європейського Союзу т.7 с.518
Паланка т.3 с.533
Пам’ять інституційна т.6 с.307
Пан’європейський союз т.7 с.519
Парадигма т.1 с.422
Парадигма т.2 с.439
Парадигма синергетична в державному управлінні т.2 с.440
Парадигма соціальна т.1 с.423
Парадигма соціальна т.2 с.442
Парадигма управлінська т.2 с.444
Парадигми війни т.1 с.426
Парадигми геополітики т.1 с.427
Парадигми демократії т.8 с.396
Парадигми міжнародних відносин т.1 с.430
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Паризька хартія для нової Європи т.7 с.520
Парламент т.8 с.399
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) т.7 с.521
Парламентська опозиція т.8 с.401
Парламентська фракція т.8 с.403
Парламентське право т.1 с.431
Парламентський контроль т.8 с.405
Парламентські слухання т.7 с.522
Парламентські слухання т.8 с.406
Парсонс Толкотт т.3 с.533
Партисипативна структура управління т.1 с.432
Партійні системи т.8 с.408
Партійні списки т.8 с.409
Партія влади т.8 с.411
Партія політична т.6 с.307
Партія політична т.8 с.413
Партнерство заради миру (ПЗМ) т.7 с.523
Пасивне виборче право т.8 с.416
Паспорт бюджетної програми т.4 с.479
Паспорт спеціальності “державне управління” т.2 с.446
Паспорт території т.5 с.253
Патерналізм т.1 с.432
Патерналізм т.8 с.417
Патріотизм т.3 с.535
Патронатна служба т.6 с.309
Пенн Уільям т.7 с.526
Пенсійна реформа т.4 с.481
Пенсійне забезпечення державного службовця т.6 с.310
Пенсійне страхування т.4 с.483
Первинна медико-санітарна допомога т.4 с.484
Перебудова т.3 с.536
Перевищення службових повноважень т.6 с.312
Переворот державний т.3 с.537
Передвиборча агітація т.8 с.421
Перехідна економіка т.1 с.434
Переяславська рада т.3 с.539
Переяславські статті 1659 р. т.3 с.540
Персонал органів державної влади та органів місцевого
самоврядування т.6 с.314
Персонал т.6 с.313
Персоніфікація т.1 с.435
Перфоманс т.2 с.446
Перші доктори наук з державного управління в Україні т.3 с.541
Перші секретарі ЦК КП(б)У-КПУ т.3 с.542
Петерсберзькі завдання т.7 с.527
Петлюра Симон Васильович т.3 с.552
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Питання місцевого значення т.5 с.255
“Південний потік” т.7 с.528
Південний спільний ринок т.7 с.529
Південноафриканське співтовариство розвитку (САДК) т.7 с.529
Південнотихоокеанський форум т.7 с.530
“Північний потік” т.7 с.531
Північноатлантична рада (ПАР) т.7 с.531
Підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів т.6 с.315
Підготовка державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування т.6 с.316
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових
місцевого самоврядування т.5 с.255
Підзвітність і підконтрольність місцевих державних
адміністрацій районним та обласним радам т.5 с.257
Підпис електронний цифровий т.2 с.447
Підхід “новий державний менеджмент”
(New public management) т.2 с.451
Підхід діяльнісний т.2 с.449
Підхід до виміру та зниження бідності т.2 с.455
Підхід ситуаційний т.2 с.453
Підхід сценарний т.2 с.454
Підходи до аналізу роботи керівника т.2 с.458
Підходи до прийняття управлінських рішень т.2 с.460
Підходи до формулювання мети т.2 с.461
Підходи науки державного управління т.2 с.462
Пілотний проект т.2 с.463
Пільга соціальна т.4 с.486
Піратство міжнародне т.7 с.533
Післядипломна педагогічна освіта т.4 с.488
План дій Україна – НАТО т.7 с.535
План Коломбо із спільного економічного та соціального розвитку
розвитку в Азії та Тихому океані т.7 с.537
План Маршалла т.7 с.538
План роботи т.6 с.317
План стажування т.6 с.319
План Шумана т.7 с.539
Планування т.2 с.466
Планування людських ресурсів т.6 с.320
Планування нормотворчої діяльності т.1 с.436
Планування система т.2 с.467
Планування стратегічне т.2 с.468
Планування територіального розвитку т.5 с.260
Платон т.3 с.553
Плебісцит т.8 с.422
Плинність кадрів т.6 с.321
Плюралізм інтересів т.8 с.423
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Плющ Іван Степанович т.3 с.555
Поведінка організаційна т.6 с.322
Повіт т.3 с.556
Повіт т.5 с.262
Повноваження державно-владні т.1 с.437
Податкова система України т.4 с.490
Податковий кодекс т.2 с.470
Подвійна більшість т.7 с.541
Подебрад Їржі т.7 с.542
Поділ влад т.8 с.425
Позитивізм т.1 с.439
Позитивізм у державному управлінні т.1 с.440
Показники соціально-економічного розвитку території т.5 с.264
Полiтичнi права і свободи т.8 с.426
Поле інформаційної політики т.2 с.470
Поліархія т.8 с.428
Поліетнічність т.1 с.442
Поліс т.5 с.265
Політика аграрна т.4 с.492
Політика антикорупційна т.6 с.325
Політика в сфері фізкультури і спорту т.4 с.493
Політика внутрішня т.4 с.495
Політика воєнна т.4 с.497
Політика грошово-кредитна т.4 с.499
Політика демографічна т.1 с.444
Політика державна у сфері соціального захисту т.2 с.471
Політика економічна т.4 с.500
Політика житлова т.4 с.503
Політика забезпечення міжнародної безпеки т.7 с.543
Політика зайнятості т.4 с.504
Політика земельна т.4 с.506
Політика і стратегія зайнятості в ЄС т.7 с.545
Політика молодіжна т.4 с.507
Політика національної безпеки т.4 с.508
Політика обмеження соціального виключення в Європі т.7 с.546
Політика податкова т.4 с.511
Політика сільського розвитку т.4 с.513
Політика сімейна т.4 с.514
Політична аналітика т.2 с.472
Політична аналітика в системі владно-партійних відносин т.2 с.473
Політична воля т.8 с.430
Політична дискусія т.8 с.431
Політична ситуація т.8 с.434
Політична філософія Нового часу т.3 с.556
Політичне консультування т.2 с.474
Політичне прогнозування т.2 с.475
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Політичне рішення т.1 с.445
Політичний вибір т.8 с.435
Політичний клас т.1 с.446
Політичний конфлікт т.2 с.476
Політичний конфлікт (див. Конфлікт політичний) т.7 с.368
Політичний лідер т.1 с.447
Політичний патронат т.8 с.436
Політичний режим т.8 с.438
Політичний центризм т.1 с.448
Політичні концепції т.1 с.449
Політичні партії транснаціональні ЄС т.7 с.548
Політичні чутки т.8 с.440
Політологічний аналіз безпеки т.2 с.477
Полуботок Павло Леонтійович т.3 с.558
Пономаренко Віктор Михайлович т.3 с.559
Попередження про неповну службову відповідність т.6 с.326
Поправка Джексона-Веніка т.7 с.550
Популізм т.8 с.441
Поріднені міста т.5 с.267
Портал інформаційний т.2 с.477
Порядок (процедура) прийняття правових актів
Кабінетом Міністрів України т.1 с.454
Порядок денний асоціації Україна – ЄС т.7 с.551
Порядок прийняття законопроектів парламентом т.1 с.453
Порядок формування рад т.5 с.268
Посада адміністративна т.6 с.328
Посада в органах місцевого самоврядування т.5 с.270
Посада державна т.6 с.329
Посада патронатної служби т.6 с.331
Посада політична т.6 с.332
Посада т.6 с.327
Посадова особа т.6 с.333
Посадова особа місцевого самоврядування т.5 с.272
Посадова особа місцевого самоврядування т.6 с.333
Посередництво т.2 с.479
Посилена кваліфікована більшість т.7 с.552
Посилене співробітництво т.7 с.553
Послання Президента України до Верховної Ради України
щорічне т.8 с.443
Послуга адміністративна т.6 с.335
Послуги державні т.8 с.446
Послуги населенню т.8 с.448
Постійні комісії ради т.5 с.274
Постіндустріальне суспільство т.1 с.457
Посткейнсіанська теорія регіонального управління т.5 с.275
Постмодернізм т.1 с.459
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Постулат т.2 с.480
Потенціал освітній т.4 с.517
Потенціал системи забезпечення національної безпеки т.2 с.480
Потенціал територіальної громади т.5 с.276
Поточний бюджет т.5 с.278
Потреби т.1 с.460
Потьомкін Григорій Олександрович т.3 с.562
Почесний громадянин міста т.5 с.280
Пошукач притулку т.1 с.461
Права державного службовця т.6 с.337
Права людини т.8 с.450
Права та привілеї державних урядовців Речі Посполитої
на землях України (1565 – 1795) т.3 с.565
“Права, за якими судиться малоросійський народ” т.3 с.563
Правило Діллона т.5 с.281
Правління гетьманського уряду т.3 с.566
Правляча політична еліта т.1 с.462
Право вето т.8 с.453
Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні т.5 с.282
Право Європейського Союзу т.7 с.554
Право звичаєве т.8 с.457
Право комунальної власності т.5 с.283
Право місцевого самоврядування на судовий захист т.5 с.285
Правова держава т.1 с.464
Правова культура т.1 с.464
Правова політика України т.1 с.467
Правова свідомість т.1 с.468
Правове поле т.1 с.471
Правове регулювання як інструмент державного управління т.2 с.483
Правовий інститут державної служби т.6 с.338
Правовий статус державних службовців т.6 с.339
Правові гарантії місцевого самоврядування т.5 с.287
Правові основи державної служби т.6 с.342
Правові основи функціонування європейських платіжних
систем т.7 с.556
Правомочний склад ради т.5 с.288
Правопорушення адміністративне т.6 с.343
Правосуб’єктність ЄС т.7 с.557
Правосуддя т.1 с.473
Праймеріз т.8 с.459
Практика співучасті найманих працівників в управлінні
підприємствами в Швеції т.7 с.559
Праця т.1 с.473
Предмет медичного права т.4 с.518
Предмет науки суспільного управління т.1 с.476
Представник Президента України т.6 с.345
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Представницькі органи місцевого самоврядування т.5 с.289
Презентація т.6 с.347
Президент України т.8 с.462
Президентський контроль т.2 с.485
Прем’єр-міністр України т.8 с.465
Престиж державних службовців т.6 с.348
Префект т.5 с.290
Приватизація т.4 с.519
Призначення на посаду т.6 с.351
Прийняття рішень у державному управлінні т.2 с.486
Приказ громадської опіки т.3 с.567
Приказ громадської опіки т.5 с.292
Принцип т.2 с.489
Принцип верховенства права т.8 с.467
Принцип відкритості в державному управлінні т.8 с.470
Принцип законності т.8 с.471
Принцип прозорості в державному управлінні т.8 с.473
Принцип Чандлера т.2 с.490
Принципи державного управління т.2 с.490
Принципи державної кадрової політики т.6 с.353
Принципи державної служби т.6 с.355
Принципи європейського адміністративного простору т.7 с.561
Принципи забезпечення національної безпеки т.1 с.477
Принципи інформаційної діяльності основні т.2 с.493
Принципи місцевого самоврядування т.5 с.294
Принципи належного врядування т.8 с.474
Принципи належної адміністрації т.7 с.563
Принципи наукового пізнання т.2 с.494
Принципи організації виконавчої влади т.2 с.495
Принципи організації діяльності керівника т.2 с.496
Принципи планування т.2 с.498
Принципи прийняття управлінських рішень т.2 с.499
Принципи професійного навчання державно-управлінських
кадрів т.6 с.357
Принципи раціональної організації управління т.2 с.501
Принципи раціональної структури управління т.2 с.502
Принципи розвитку відносин між Україною та НАТО т.7 с.565
Принципи розробки програм т.2 с.505
Принципи субсидіарності і пропорційності т.7 с.566
Принципи сучасного суспільного управління т.2 с.506
Принципи управління універсальні т.2 с.507
Принципи управління якістю т.2 с.508
Принципи формування державно-управлінських рішень т.2 с.509
Припинення державно-службових відносин т.6 с.358
Природні ресурси т.1 с.478
Природно-ресурсний потенціал т.1 с.481
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Присяга державного службовця т.6 с.360
Присяга посадових осіб місцевого самоврядування  т.5 с.296
Присяга посадової особи органів місцевого самоврядування  т.6 с.361
Притулок політичний т.7 с.567
Проблема т.2 с.511
Проблема в державному управлінні т.2 с.514
Проблеми вдосконалення управлінських відносин т.2 с.516
Провінція т.5 с.296
Прогноз т.2 с.518
Прогнозування бюджетне т.2 с.519
Прогнозування бюджетне т.4 с.522
Прогнозування в державному управлінні т.4 с.523
Прогнозування глобальне т.7 с.568
Прогнозування нормотворчої діяльності т.2 с.520
Прогнозування розвитку регіону т.5 с.297
Прогнозування соціальне т.2 с.522
Прогнозування у державному управлінні т.2 с.523
Прогнозування у сфері забезпечення національної безпеки т.2 с.524
Прогностика т.2 с.525
Програма т.2 с.528
Програма “Розумна енергетика для Європи” т.7 с.570
Програма всеохоплюючої інституційної розбудови т.7 с.571
Програма державна т.2 с.530
Програма дій з обміну студентів університетів ЄС т.7 с.572
Програма діяльності Кабінету Міністрів України т.4 с.526
Програма наукового дослідження т.2 с.531
Програма освітньо-професійна т.6 с.362
Програма соціальних дій ЄС т.7 с.574
Програми економічного і соціального розвитку т.4 с.527
Програми міжнародного співробітництва ЄС т.7 с.575
Програмна оцінка т.2 с.533
Програмний аналіз т.2 с.534
Програмно-цільовий метод формування бюджету т.2 с.535
Програмно-цільовий підхід у державному управлінні т.2 с.536
Проект регіонального розвитку т.5 с.298
Проелітні вчення Стародавнього світу т.3 с.568
Прокурорський нагляд т.4 с.528
Промисловий район/регіон т.5 с.299
ПРООН т.7 с. 577
Простір геополітичний т.7 с.578
Просування по службі т.6 с.363
Протокол Кіотський т.7 с.578
Професійна спілка працівників державних установ України т.6 с.365
Професійні спілки т.8 с.476
Професійно-технічна освіта т.4 с.529
Професіограма т.6 с.366
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Професіограма управлінської діяльності т.6 с.367
Професіоналізація кадрів державної служби т.6 с.368
Професіоналізація служби в органах місцевого
самоврядування т.5 с.301
Професіоналізація т.6 с.368
Професіоналізм державних службовців т.6 с.371
Професіоналізм управлінської діяльності т.6 с.371
Професіоналізм т.6 с.370
Профілі компетенцій посад державної служби т.6 с.373
Проходження державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування т.6 с.374
Процедура багатофакторного аналізу нормативно-правових
баз т.2 с.538
Процедура в державному управлінні т.2 с.539
Процедура голосування т.8 с.479
Процедури публічної політики т.8 с.481
Процес т.1 с.482
Процес державного управління т.8 с.482
Психологія управління т.1 с.482
Публічна політика т.8 с.484
Публічна служба т.8 с.486
Публічна служба т.6 с.375
Публічне врядування і публічне адміністрування т.8 с.488
Публічні послуги т.8 с.491
ПУМА т.7 с.580
Пустовойтенко Валерій Павлович т.3 с.570

Р
Рада т.7 с.581
Рада арабської економічної єдності т.7 с.582
Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй т.7 с.583
Рада генеральної старшини т.3 с.572
Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) т.7 с.584
Рада євроатлантичного партнерства (РЄАП) т.7 с.586
Рада Європейського Союзу (див. Рада) т.7 с.581
Рада Європи (РЄ) т.7 с.588
Рада міністрів (див. Рада) т.7 с.581
Рада Міністрів Української Держави т.3 с.573
Рада Міністрів УРСР т.3 с.575
Рада Народних Комісарів УРСР (Раднарком, РНК) т.3 с.577
Рада Народних Міністрів УНР т.3 с.578
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) т.7 с.589
Рада співробітництва арабських держав Перської затоки т.7 с.591
Ради т.8 с.494
Радикалізм т.8 с.496
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Раднаргосп т.3 с.580
Район адміністративний т.5 с.303
Район у місті з районним поділом т.5 с.304
Районний бюджет т.5 с.305
Райхскомісаріат “Україна” (РК“У”) т.3 с.581
Раковський Християн Георгійович т.3 с.584
Ранг службовий т.6 с.378
Ранньофеодальна монархія т.3 с.585
Ратуша т.5 с.307
Рахункова Палата т.7 с.593
Раціоналізація державного управління т.2 с.540
Революція т.3 с.587
Регіон т.5 с.309
Регіон геополітичний т.7 с.595
Регіоналізація т.5 с.310
Регіоналізм т.5 с.310
Регіональна інноваційна система т.5 с.311
Регіональна мова т.1 с.485
Регіональна політика Європейського Союзу т.5 с.312
Регіональна програма розвитку т.5 с.314
Регіональна стратегія розвитку т.5 с.316
Регіональне управління т.5 с.317
Регіональний моніторинг т.5 с.318
Регіональний розвиток т.5 с.320
Регіональні (міноритарні) мови т.5 с.322
Регіонально-адміністративний менеджмент т.5 с.324
Регламент т.2 с.541
Регламент ради т.5 с.325
Регулювання ґендерної рівності в охороні здоров’я України т.4 с.532
Регулювання Литовськими статутами поземельних відносин
в Україні т.3 с.588
Регулювання міжрегіональної взаємодії т.5 с.326
Регулювання міжрегіональної взаємодії т.7 с.597
Регуляторна гільйотина т.4 с.534
Регуляторна політика т.4 с.536
Регуляторна реформа т.4 с.538
Регуляторний акт т.4 с.541
Режим безпеки т.7 с.598
Режим найбільшого сприяння т.7 с.601
Режим правовий надзвичайний т.4 с.541
Резерв президентський кадровий т.6 с.379
Результативність управління т.2 с.542
Реінжиніринг т.2 с.543
Рейдерство т.4 с.545
Рейтингове голосування т.1 с.486
Релігії світові т.7 с.602
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Релігійні концепції державної влади т.1 с.487
Релігійні організації т.1 с.488
Релігійні організації т.8 с.498
Релігія т.1 с.489
Реорганізація т.6 с.382
Репутація державного службовця т.6 с.383
Репутація органів державної влади т.6 с.385
Республіка т.8 с.499
Реструктуризація економіки т.4 с.547
Реструктуризація регіону т.5 с.328
Ресурс інформаційний т.2 с.545
Ресурси суспільного управління т.1 с.491
Ресурсне забезпечення регіонального управління т.4 с.548
Референдум т.8 с.502
Реформа воєнна т.7 с. 603
Реформа освітня т.4 с.550
Реформа  судова т.8 с.503
Реформи адміністративно-територіальні в Україні т.1 с.491
Реформи в управлінських структурах за часів перебудови т.3 с.590
Реформи державного управління т.2 с.547
Реформи державної служби т.6 с.386
Реформи місцевого самоврядування 1860 – 1880-х рр. т.3 с.593
Реформи суспільні т.2 с.548
Рєпнін-Волконський Микола Григорович т.3 с.595
Ризик т.2 с.550
Ризик національній безпеці т.1 с.493
Ризик політичний т.4 с.553
Ризики корупційні т.6 с.388
Римський клуб т.7 с.604
Ринок т.4 с.554
Ринкова економіка т.4 с.553
Ринок житла т.4 с.556
Ринок праці т.4 с.561
Ринок праці в ЄС т.7 с.606
Ринок управлінської праці т.2 с.551
Ритуал у державній службі т.6 с.389
Ришельє т.3 с.597
Рівень економічного розвитку т.1 с.496
Рівень економічного розвитку т.4 с.562
Рівень життя т.8 с.505
Рівність політична т.8 с.507
Рівний доступ до освіти т.4 с.563
Рівність соціальна т.1 с.496
Річ Посполита т.3 с.598
Рішення державно-управлінське т.2 с.552
Робоча  мова т.1 с.498
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Розвинена ринкова модель регіональної політики т.5 с.329
Розвиток т.1 с.498
Розвиток т.3 с.600
Розвиток відносин між НАТО і Україною т.7 с.608
Розвиток державної служби в Україні т.3 с.601
Розвиток економічний т.3 с.603
Розвиток персоналу т.6 с.390
Розвиток поземельних відносин в Київській Русі т.3 с.607
Розвиток професійний т.6 с.392
Розвиток регіональний т.4 с.565
Розвиток системи центральних органів виконавчої влади
в Україні т.3 с.609
Розвиток соціальний суспільства т.1 с.500
Розвиток соціальний суспільства т.4 с.567
Розвиток соціально-політичний т.3 с.613
Розвиток суспільний т.3 с.614
Роздержавлення економіки т.4 с.570
Розпорядження т.1 с.503
Розпорядники бюджетних коштів т.4 с.572
Розслідування службове т.6 с.394
Розширення ЄС т.7 с.610
Роль держави у розвитку громадянського суспільства т.1 с.505
Російська імперія т.3 с.615
Ротація кадрів т.6 с.395
Руїна т.3 с.616
Руська правда т.3 с.618
Руська трійця т.3 с.619
Рух політичний т.8 с.509

С
Cамооподаткування т.5 с.335
Cоціальна ідентифікація т.1 с.539
Cоціальна політика т.1 с.546
Cоціальне партнерство т.1 с.568
Сагайдачний Петро Конашевич т.3 с.621
Саймон Герберт Александер т.3 с.622
Самоврядування в Україні в 1917 – 1920 рр. т.5 с.331
Самоврядування доби Великого князівства Литовського т.5 с.332
Самоврядування національне т.5 с.334
Самойлович Іван Самійлович т.3 с.623
Самоменеджмент т.6 с.397
Самоорганізація населення т.5 с.336
Самоосвіта т.6 с.399
Самосвідомість національна т.8 с.512
Санкції т.2 с.555
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Свідомість національна т.8 с.514
Свідомість політична т.8 с.515
Свідомість політична масова т.8 с.517
Світова організація торгівлі (СОТ) т.7 с.612
Світовий банк т.7 с.613
Світовий економічний порядок т.7 с.616
Свобода підприємницької діяльності в ЄС т.7 с.617
Свобода слова т.8 с.520
Свобода совісті т.8 с.521
Свободи внутрішнього ринку Європейського Союзу т.7 с.618
Свято державне т.3 с.624
“Священий союз” т.7 с.620
Секретаріат Кабінету Міністрів України т.6 с.400
Сектор безпеки т.7 с.621
Селекція кадрів державної служби т.6 с.402
Селище т.5 с.338
Село т.5 с.338
Сен-П’єр Шарль т.7 с.624
Сен-Симон Клод-Анрі де Рувруа т.7 с.625
Сепаратизм т.3 с.626
Сервісна концепція державного управління т.8 с.523
“Серединна Європа” т.7 с.626
Середньовічні уявлення про елітне та елітність т.3 с.627
Сертифікація т.4 с.574
Сесія місцевої ради т.5 с.338
Симбіоз т.1 с.507
Символ політичний т.3 с.630
Символи державного управління т.1 с.508
Символіка державна України т.1 с.509
Символіка територіальних громад т.5 с.340
Симоненко Валентин Костянтинович т.3 с.631
Синергетика т.4 с.575
Синергетика в управлінні т.1 с.512
Синергетичний аналіз т.2 с.557
Синергізм т.2 с.556
Синтез системи управління т.2 с.559
Система т.2 с.561
Система NUTS т.5 с.342
Система виборча т.8 с.525
Система виборча змішана т.8 с.526
Система виборча мажоритарна т.8 с.529
Система виборча пропорційна т.8 с.531
Система державного регулювання економіки т.4 с.578
Система державного управління т.1 с.515
Система державної служби т.6 с.403
Система забезпечення національної безпеки т.1 с.516
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Система забезпечення національної безпеки т.7 с.628
Система інформаційна т.1 с.518
Система інформаційно-аналітична т.2 с.565
Система інформаційно-аналітичного забезпечення
управління т.2 с.566
Система місцевого самоврядування т.5 с.342
Система національних рахунків т.4 с.580
Система охорони здоров’я т.4 с.583
Система підготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців Польщі т.6 с.405
Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування т.6 с.407
Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців Республіки Казахстан т.6 с.409
Система підтримки прийняття рішень т.2 с.568
Система політична т.8 с.534
Система професійної підготовки державних службовців
Франції т.6 с.411
Система регіонального управління т.5 с.344
Система соціальна т.2 с.570
Система управління т.1 с.520
Система управління якістю в місцевих органах влади т.5 с.346
Системи забезпечення міжнародної (колективної) безпеки т.7 с.630
Системи міжнародних відносин т.7 с.631
Системи управління знаннями т.1 с.521
Системи управління інформацією – портали т.1 с.522
Системна криза державного управління т.2 с.570
Системність т.2 с.572
Ситуативне управління т.2 с.573
Ситуація надзвичайна т.7 с.634
Ситуація надзвичайна екологічна т.1 с.524
Сільське товариство т.5 с.347
Сільський округ т.5 с.348
Сільський район т.5 с.350
Сільський сход т.5 с.351
Сільські території т.5 с.352
Сковорода Григорій Савич т.3 с.632
Скоропадський Іван Ілліч т.3 с.634
Скоропадський Павло Петрович т.3 с.636
Слобідська Україна т.3 с.639
Служба безпеки України (СБУ) т.1 с.525
Служба в органах місцевого самоврядування т.5 с.352
Служба в органах місцевого самоврядування т.6 с.415
Служба т.6 с.413
Служби соціальні т.6 с.417
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Службова кар’єра т.5 с.354
Службовець т.6 с.419
Солідарна пенсійна система т.4 с.585
Сорокін Пітірім Олександрович т.3 с.640
Соцiальна опіка т.1 с.545
Соцiальні послуги т.1 с.587
Соціалізація т.1 с.527
Соціалізація професійна т.6 с.419
Соціалізм т.1 с.528
Соціалізм т.3 с.642
Соціальна безпека т.1 с.529
Соціальна відповідальність т.1 с.532
Соціальна відповідальність бізнесу т.3 с.643
Соціальна група т.1 с.534
Соціальна держава т.1 с.535
Соціальна диференціація т.1 с.537
Соціальна доктрина держави т.8 с.536
Соціальна ексклюзія т.7 с.635
Соціальна ерозія т.1 с.538
Соціальна інженерія т.1 с.540
Соціальна інфраструктура населеного пункту т.5 с.355
Соціальна мобільність т.1 с.542
Соціальна напруженість т.1 с.543
Соціальна норма т.1 с.544
Соціальна політика в організації (корпорації) т.1 с.548
Соціальна політика в організації (корпорації) т.4 с.587
Соціальна політика ЄС т.7 с.637
Соціальна революція т.1 с.549
Соціальна реклама т.4 с.589
Соціальна робота т.1 с.553
Соціальна ситуація т.1 с.554
Соціальна справедливість т.1 с.554
Соціальна стабільність т.1 с.557
Соціальна стратифікація т.1 с.558
Соціальна структура т.1 с.559
Соціальна сфера т.1 с.562
Соціальна хартія (див. Хартія основних соціальних
прав робітників ЄС) т.7 с.724
Соціальне забезпечення т.1 с.564
Соціальне замовлення т.1 с.564
Соціальне замовлення т.4 с.590
Соціальне обслуговування т.1 с.567
Соціальне обслуговування т.8 с.538
Соціальне партнерство т.7 с.638
Соціальне партнерство в Україні т.3 с.644
Соціальне планування т.4 с.592
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Соціальне регулювання т.1 с.570
Соціальне ринкове господарство в Німеччині т.7 с.640
Соціальне самопочуття т.1 с.571
Соціальне самопочуття т.8 с.540
Соціальне страхування т.2 с.575
Соціальне управління т.1 с.572
Соціальний вимір спільного європейського ринку т.7 с.642
Соціальний захист в ЄС т.7 с. 644
Соціальний захист та забезпечення державних службовців т.6 с.420
Соціальний інститут т.1 с.574
Соціальний капітал т.1 с.576
Соціальний капітал т.8 с.541
Соціальний консенсус т.7 с.645
Соціальний контракт т.7 с.647
Соціальний порядок т.1 с.579
Соціальний розвиток т.1 с.579
Соціальний розвиток т.4 с.593
Соціальний розвиток т.8 с.544
Соціальний статус особистості т.1 с.582
Соціальні відносини т.1 с.583
Соціальні гарантії т.8 с.546
Соціальні зміни т.1 с.586
Соціальні права людини т.1 с.588
Соціальні системи т.1 с.588
Соціальні стандарти в ЄС т.7 с.648
Соціальні функції управління т.1 с.590
Соціально-економічна система т.1 с.591
Соціальної держави моделі т.1 с.592
Соціально-психологічні методи управління т.1 с.594
Соціально-психологічні особливості управлінської
діяльності в освіті т.4 с.595
Соціотерапія т.1 с.595
Соціотерапія т.2 с.577
Союз конфедерацій промисловців і роботодавців Європи
(див. Бізнесєвропа) т.7 с.650
Спадщина культурна т.3 с.646
Спенсер Герберт т.3 с.647
Спеціалізована державна служба т.6 с.421
Списки виборців т.8 с.548
Список виборчий відкритий т.8 с.550
Співдружність Незалежних Держав (СНД) т.3 с.650
Співдружність незалежних держав (СНД) т.7 с.650
Спілкування ділове т.6 с.423
Спілкування управлінське т.6 с.424
Спільна безпекова та оборонна політика Європейського
Союзу (СПОБ) т.7 с.652
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Спільна зовнішня та безпекова політика т.4 с.597
Спільна зовнішня та безпекова політика Європейського
Союзу (СЗБП) т.7 с.654
Спільна імміграційна політика ЄС т.7 с.656
Спільна оборонна політика т.7 с.658
Спільна позиція т.7 с.659
Спільна рибальська політика т.7 с.660
Спільний ринок т.7 с.662
Спільний ринок Східної і Південної Африки т.7 с.664
Спільні політики Європейського Союзу т.7 с.665
Спіноза Бенедикт (Барух) т.3 с.653
Спори компетенційні т.6 с.426
Спостереження міжнародне за виборами т.8 с.552
Спостерігачі офіційні від іноземних держав або
міжнародних організацій т.8 с.553
Спроможність держави інституційна т.2 с.578
Стабілізація т.2 с.581
Стабільність суспільна т.1 с.597
Стагнаційний регіон т.5 с.357
Стаж т.6 с.427
Стажування т.6 с.428
Сталий розвиток т.1 с.599
Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович т.3 с.653
Стан воєнний т.1 с.601
Стандарт т.2 с.581
Стандарт державної послуги т.6 с.429
Стандарт соціальний т.1 с.602
Стандарт соціальний т.4 с.599
Стандарт соціальної відповідальності т.6 с.432
Стандарти ISO на системи управління якістю т.7 с.667
Стандарти послуг т.8 с.555
Стандарти якості життя в Європі т.7 с.669
Стандартизація т.4 с.602
Стандартизація освіти т.4 с.604
Становлення взаємодії громадянського суспільства та
держави т.3 с.655
Становлення державної служби т.6 с.433
Становлення неурядових організацій періоду незалежності
України т.3 с.657
Станово-представницька (або феодальна із становим
представництвом) монархія т.3 с.659
Староство т.3 с.660
Старшинська рада т.3 с.661
Статистика т.2 с.583
Статті Богдана Хмельницького т.3 с.663
Статут Ради Європи т.7 с.670
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Статут територіальної громади т.5 с.359
Стецько Ярослав Семенович т.3 с.664
Стиль державного управління т.1 с.604
Стиль керiвництва т.6 с.436
Стиль керівництва авторитарний т.6 с.436
Стиль керівництва демократичний т.6 с.437
Стиль керівництва колегіальний т.6 с.438
Стиль керівництва ліберальний т.6 с.439
Стиль мислення суб’єкта державно-управлінської діяльності т.1 с.606
Стимулювання т.2 с.584
Стігліц Джозеф Юджин т.3 с.665
Столипін Петро Аркадійович т.3 с.667
Столиця т.5 с.359
Стратегічна мета розвитку українського суспільства т.1 с.608
Стратегічне мислення т.2 с.586
Стратегічне планування т.4 с.606
Стратегічне планування в державному управлінні т.1 с.609
Стратегічне планування реалізації політики національної
безпеки т.2 с.587
Стратегічне планування розвитку територій т.5 с.361
Стратегічне управління т.2 с.589
Стратегічний оборонний бюлетень т.1 с.610
Стратегія т.2 с.591
Стратегія боротьби з корупцією т.6 с.440
Стратегія воєнна т.2 с.592
Стратегія державна т.6 с.441
Стратегія і структури ЄС щодо забезпечення рівності жінок
і чоловіків (2010 – 2015) т.7 с.673
Стратегія інноваційного розвитку т.2 с.594
Стратегія митної безпеки ЄС т.7 с.674
Стратегія національної безпеки т.2 с.596
Стратегія розвитку т.1 с.612
Страхові внески т.2 с.598
Страхові фонди т.2 с.599
Страхування на випадок безробіття т.4 с.608
Структура т.2 с.601
Структура кадрів державного управління т.6 с.443
Структура кадрів загальна т.6 с.445
Структура національної економіки т.4 с.609
Структура оцінки загальна т.2 с.603
Структури міжнародної безпеки т.7 с.677
Структурна політика т.4 с.611
Структурні фонди ЄС т.7 с.678
Суб’єкт державного управління т.1 с.613
Суб’єкт управління т.1 с.614
Суб’єкти забезпечення національної безпеки т.1 с.615
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Суб’єкти і об’єкти державної кадрової політики т.6 с.447
Субсидіарність т.5 с.362
Суверен т.8 с.556
Суверенітет т.1 с.617
Суверенітет т.8 с.558
Суверенітет державний т.8 с.559
Суд Європейського Союзу т.7 с.679
Судова реформа 1864 р. т.3 с.668
Судовий контроль т.1 с.619
Супервізія в державному управлінні т.2 с.604
Суперечності суспільного розвитку т.1 с.620
Суспільне управління т.1 с.623
Суспільний порядок т.1 с.623
Суспільний розвиток т.1 с.624
Суспільні відносини т.1 с.628
Суспільні проблеми т.1 с.629
Суспільні трансформації т.8 с.561
Суспільні фонди споживання т.1 с.631
Суспільство т.8 с.564
Суспільство атомізоване т.1 с.632
Суспільство відкрите т.8 с.566
Суспільство громадянське т.1 с.633
Суспільство закрите т.8 с.567
Суспільство знань т.1 с.635
Суспільство постіндустріальне т.1 с.636
Суспільство соціального добробуту т.1 с.637
Суспільство споживання т.1 с.638
Суспільствознавство т.1 с.639
Сутність становлення  адміністративно-командної системи т.3 с.670
Сучасна модель управління містом т.5 с.363
Сучасні світові загрози т.7 с.681
Сфера компетенції місцевого самоврядування т.5 с.365
Сфера суспільного життя т.1 с.640
Сфери партнерства і співробітництва України з НАТО
у галузі готовності до катастроф т.7 с.683
Схема планування території т.5 с.367
Сценарій т.2 с.606
Сціборський Микола т.7 с.684

Т
Табель про ранги т.6 с.450
Таємниця службова т.6 с.452
Таласократія т.7 с.686
Твінінг т.7 с.686
Тезаурус т.2 с.607
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Тейлор Пітер Джонс т.3 с.672
Телематичні системи т.2 с.608
Телурократія т.7 с.689
Темпоральність т.1 с.642
Тенденції розвитку державного управління т.1 с.643
Теоретичні засади регіонального управління та
місцевого самоврядування т.5 с.369
Теорії європейської інтеграції т.7 с.689
Теорії мотивації т.6 с.454
Теорії регулювання економічного розвитку регіонів т.5 с.371
Теорія т.2 с.609
Теорія державного управління т.1 с.646
Теорія державної служби т.6 с.456
Теорія модернізації т.1 с.648
Теорія Парето т.6 с.458
Теорія потреб А. Маслоу т.6 с.460
Теорія регіонального управління “Життєвий цикл товару” т.5 с.373
Теорія регіонального управління “Незбалансованого
розвитку” т.5 с.374
Теорія суспільного договору т.8 с.568
Теорія Четвертого світу т.1 с.649
Територіальна громада т.5 с.375
Територіальна оборона т.1 с.649
Територіальна організація місцевого самоврядування т.5 с.376
Територіальна соціально-економічна система т.5 с.377
Територіально-адміністративний устрій Української козацької
республіки т.3 с.672
Тероризм т.7 с.691
Тероризм інформаційний т.7 с.692
Тероризм міжнародний т.7 с.695
Техніка управління т.2 с.611
Техніки маніпулятивні т.6 с.461
Технічне регулювання т.2 с.612
Технократія т.1 с.651
Технології виборчі т.1 с.652
Технології виборчі т.8 с.569
Технології запам’ятовування інформації т.2 с.613
Технології інформаційні т.2 с.615
Технології наукової творчості т.2 с.616
Технології політичні т.8 с.572
Технології процесного управління т.2 с.620
Технології цільового управління т.2 с.621
Технології швидкісного читання т.2 с.622
Технологічний детермінізм т.1 с.654
Технологічний парк т.4 с.614
Технологія антикризового управління т.2 с.624
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Технологія державного управління т.2 с.626
Технологія самоврядування т.5 с.379
Технополіс т.4 с.616
Тимошенко Юлія Володимирівна т.3 с.675
Тимчасовий робітничо-селянський уряд України т.3 с.676
Тимчасові контрольні комісії ради т.5 с.380
Тип інформаційного метаболізму (ТІМ) т.2 с.628
Тип територіальної структури господарства т.5 с.380
Типи систем державної служби т.6 с.463
Типове та унікальне в державному управлінні т.1 с.657
Типові професійно-кваліфікаційні характеристики
посад державних службовців т.6 с.463
Типові рекомендації з розробки державної програми т.1 с.658
Типологія систем управління якістю т.2 с.629
Типологія суспільної (державної) політики т.2 с.630
Тиранія т.3 с.677
Тиранія т.8 с.573
Тихоокеанська Спільнота т.7 с.696
Тіньова економіка т.1 с.659
Ткаченко Олександр Миколайович т.3 с.677
Токвіль А. де т.8 с.574
Толерантність т.8 с.577
Толерантність міжетнічна т.1 с.661
Толерантність т.6 с.465
Тоталітаризм т.8 с.579
Тоффлер Елвін т.3 с.678
Традиція т.3 с.679
Традиція демократичного врядування національна т.8 с.580
Транзит демократичний т.3 с.680
Транзитологія т.3 с.681
Транс’європейська програма мобільності для
університетської співпраці т.7 с.697
Транс’європейські мережі т.7 с.698
Транскордонне співробітництво т.5 с.382
Транснаціональна корпорація т.3 с.682
Транснаціональна корпорація (ТНК) т.7 с.700
Транспарентність органів місцевого самоврядування т.5 с.383
Трансформації управлінські т.1 с.664
Трансформація економічних систем т.1 с.664
Тренінг т.6 с.467
Третій світ т.7 с.703
Трипартизм т.1 с.667
Трипартизм т.7 с.704
Трощинський Дмитро Прокопович т.3 с.684
Трудова міграція в ЄС т.7 с.707
Трудовий потенціал т.1 с.668
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Трудові  ресурси т.1 с.669
Туган-Барановський Михайло Іванович т.3 с.686
Тьютор т.1 с.671

У
Угода про асоціацію т.7 с.711
Угода про зону вільної торгівлі т.7 с.714
Угода щодо регіонального розвитку т.5 с.385
Угода щодо регіонального розвитку т.7 с.710
Узагальнення і теоретизування т.2 с.633
Україна т.3 с.690
Україна. Геоекономічний код т.3 с.691
Українізація т.3 с.692
Українська Головна Визвольна Рада (УГВР) т.3 с.695
Українська повстанська армія т.3 с.696
Українська Центральна Рада (УЦР) т.3 с.698
Український інститут національної пам’яті т.3 с.701
Український фемінізм і жіночий рух т.1 с.673
Український центр економічних і політичних досліджень
імені Олександра Разумкова т.7 с.716
Українські землі в складі Австрійської (Австро-Угорської
монархії) т.3 с.701
Українські землі в складі ІІ Речі Посполитої т.3 с.707
Українські землі в складі Королівської Румунії
(1918 – 1939 рр.) т.3 с.708
Українські землі в складі Російської імперії т.3 с.712
Умови вступу до НАТО т.7 с.716
Універсали УЦР т.3 с.716
Унітаризм т.8 с.583
Унія т.3 с.717
УНР Доби Директорії т.3 с.718
УНР Доби Центральної Ради т.3 с.723
Уповноважений Президента України з питань адміністративної
реформи т.3 с.726
Управління т.1 с.675
Управління виборчим процесом т.8 с.585
Управління головне т.6 с.470
Управління державне в умовах надзвичайних ситуацій т.4 с.617
Управління економікою СРСР і України у 60-ті – першій
половині 80-х років ХХ ст. т.3 с.728
Управління за результатами т.2 с.634
Управління за цілями т.2 с.634
Управління змінами т.2 с.636
Управління інноваційне т.2 с.637
Управління конфліктами т.2 с.638
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Управління корпоративне т.6 с.471
Управління маркетингом т.1 с.676
Управління освітою т.4 с.619
Управління персоналом т.6 с.473
Управління працею т.2 с.640
Управління проектами т.2 с.641
Управління професіоналізацією кадрів державної служби т.6 с.474
Управління процесне т.2 с.642
Управління ризиками т.1 с.678
Управління самостійне т.6 с.475
Управління службовою кар’єрою т.1 с.679
Управління суспільним розвитком т.1 с.679
Управління у сфері національної безпеки стратегічне т.2 с.644
Управління українськими губерніями в Російській імперії т.3 с.732
Управління українськими землями часів ІІ Речі Посполитої т.3 с.736
Управління якістю т.2 с.647
Управління якістю в системі державної служби т.6 с.476
Управління якістю освіти т.4 с.620
Управлінська культура т.1 с.682
Управлінська роль т.2 с.648
Управлінські патології т.1 с.682
Управлінські революції т.3 с.739
Управлінські технології т.1 с.684
Управлінські технології т.2 с.650
Урбанізація т.5 с.386
Урбоекологія т.5 с.387
Уряд т.8 с.588
Урядовий портал т.8 с.590
Урядові комісії т.8 с.592
Урядування рівні т.8 с.593
УСРР-УРСР (1934 – 1941) т.3 с.741
Установи державні т.6 с.478
Утилітаризм т.1 с.685
Участь громадськості т.8 с.595

Ф
Файоль Анрі т.3 с.746
Факт науковий т.2 с.652
Факт управлінський т.1 с.688
Фактори вибору в державному управлінні т.2 с.653
Фандрайзинг т.1 с.689
Фашизм т.8 с.599
Федералізація т.5 с.389
Федералізм т.8 с.602
Фемінізм. Напрями феміністичної теорії та
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феміністичного руху т.1 с.690
Філософія державного управління т.1 с.691
Фінансова політика т.2 с.655
Фінансовий ринок т.4 с.623
Фіскальна політика т.4 с.625
Фокін Вітольд Павлович т.3 с.747
Фонди бюджетні т.4 с.626
Фонд Ганнса Зайделя т.7 с.719
Форма державного правління т.1 с.692
Форма державного устрою т.1 с.693
Формалізація т.2 с.656
Формалізм т.2 с.659
Форми державної служби т.6 с.479
Форми прямої (безпосередньої) демократії т.5 с.391
Формування ринку землі в Україні протягом XIX ст. т.3 с.749
Формування структури органів державної влади т.1 с.695
Фракція політична т.8 с.605
Фромм Еріх т.3 с.751
Фукуяма Френсіс т.3 с.751
Фундаменталізм ісламський т.3 с.752
Функції держави т.1 с.696
Функції державного управління т.1 с.699
Функції державного управління національною безпекою т.2 с.660
Функції державної влади т.1 с.701
Функції державної служби т.6 с.480
Функції парламенту т.8 с.606
Функції управлінські т.2 с.661
Функція т.2 с.662
Функція і структура управління т.1 с.701
Функція контролю т.2 с.664
Функція мотивації т.2 с.665
Функція організації т.2 с.666
Функція планування т.2 с.668
Функція планування у державному управлінні т.1 с.702
Футурологія т.1 с.704

Х
Хабар т.6 с.484
Хабарництво т.6 с.485
Характеристика освітньо-кваліфікаційна т.6 с.486
Характеристика професійно-кваліфікаційна т.6 с.487
Характеристика службова                                                                 т.6          с.488
Харизма                                                                                                 т.1           с.705
Хартія освіти для демократичного громадянства та освіти
прав людини т.8 с.610
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Хартія основних прав Європейського Союзу 2000 р. т.7 с.722
Хартія основних соціальних прав робітників ЄС т.7 с.724
Хмельницький Богдан Зиновій т.3 с.754
Хмельницький Юрій т.3 с.756
Хозарський каганат т.3 с.758
Холодна війна т.7 с.727
Хрущов Микита Сергійович т.3 с.759

Ц
Цензура т.8 с.613
Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації т.6 с.490
Центр сприяння інституційному розвитку державної
служби т.6 с.491
Централізація державної влади т.8 с.614
Центральна виборча комісія т.8 с.616
Центральний Комітет Комуністичної Партії України т.3 с.761
Центральні органи виконавчої влади т.4 с.628
Центральноамериканський банк економічної інтеграції т.7 с.729
Центральноамериканський спільний ринок т.7 с.730
Центральноєвропейська угода про зону вільної торгівлі т.7 с.731
Церква державна т.1 с.707
Церковна політика держави т.4 с.634
Церковно-релігійна ситуація т.1 с.708
Цивілізація т.3 с.762
Цивільна служба т.6 с.494
Цивільний захист т.4 с.636
Цикл Демінга / Цикл PDCA т.4 с.637
Цикл організації життєвий т.6 с.494
Циркуляція еліт т.1 с.710
Цілі національні т.1 с.711
Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) т.7 с.732
Цілі суспільного розвитку т.1 с.713
Цільова функція регіональної політики т.5 с.394
Цінні папери т.2 с.669
Цінність т.1 с.714
Цінність т.6 с.496
Цінності т.1 с.716
Цінності державної служби т.6 с.497
Цінності духовні т.1 с.718
Цінності квадральні т.2 с.671
Цінності національні т.1 с.718
Цінності політичні т.1 с.720
Цінності суспільні т.1 с.722
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Ч
Чандлер Альфред Дюпон мол т.3 с.764
Черчилль Уїнстон Леонард Спенсер т.7 с.734
Чин т.6 с.499
Чинник т.2 с.673
Чинники впливу на потенційні норми підпорядкування т.2 с.673
Чинники переходу від індустріального до постіндустріального
суспільства т.1 с.723
Чиновник т.6 с.501
Чорновіл В’ячеслав Максимович т.3 с.765
Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) т.7 с.735

Ш
Шанхайська організація співробітництва (ШОС) т.7 с.737
Шенгенська угода т.7 с.739
Школа людських відносин т.1 с.724
Шовінізм т.3 с.767
Штатна одиниця т.6 с.504
Штатний розпис т.6 с.504

Щ
Щедровицький Георгій Петрович т.3 с.768
Щорічна оцінка державних службовців т.6 с.505

Ю
Ющенко Віктор Андрійович т.3 с.771

Я
Якісні дослідження                                                                               т.2           с.674
Якість життя                                                                                          т.1           с.727
Якість трудового життя                                                                       т.1           с.729
Якість управління                                                                                т.1           с.730
Якості державних службовців                                                           т.6           с.508
Янукович Віктор Федорович                                                            т.3            с.773
Ярослав Мудрий                                                                                  т.3           с.774
Яценюк Арсеній Петрович                                                                т.3           с.775

ISO  т.7 с.742
“RESPUBLIСA CHRISTIANA”  т.7 с.743
SIGMA  т.7 с.744
TAIEX  т.7 с.747
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АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
“ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ”

(1 – 8 томи)

Абрамов В.І.
Абрамова Є.Г.
Адамович І.В.
Акуленко О.В.
Амосов О.Ю.
Ананко Л. В.
Антонишин О.І.
Антонова О.В.
Артеменко І.В.
Артеменко Н.Ф.
Артьомов І.В.
Астапова Т. О.
Афонін Е. А.
Афоніна О.Г.
Ахламов А.Г.
Бабаєв В. М.
Бабаєв В. Ю.
Бабенко В.А.
Бадах Ю.Г.
Бакаєв Ю.В.
Бакуменко В.Д.
Балабаєва З. В.
Балдич Н.І.
Баранецва К.К.
Баскакова Ю.В.
Батраченко І.Г.
Бацюкова С.Ю.
Баштанник В. В.
Бегаль Л.А.
Безверха Т.В.
Безверхнюк Т. М.
Безносенко Д.О.
Безуглий О. В.
Берданова О.В.
Бессараб Є.І.
Бєльська Т. В.
Білак Д.Й.
Білинська М.М.
Білоброва О.Д.
Білявська О.Б.
Бобровникова А.О.
Бобровська О. Ю.

Богомаз К.Ю.
Бодров В.Г.
Бодун Т.І.
Бойко-Бойчук О. В.
Боковикова Ю. В.
Бомчак С.І.
Бондаренко В.Д.
Бондаренко Є.М.
Бондаренко К.І.
Борисевич С.О.
Бородін Є. І.
Борщ Г. А.
Борщевський В. В.
Борщук Є.М.
Брайченко О.Д.
Брудний В. І.
Брус Т. М.
Брусак Р. Л.
Бублик С.Г.
Бублій М. П.
Бульба В. Г.
Буник М. 3.
Бучик В.С.
Валевський О.Л.
Валентюк І. В.
Валієв О.А.
Валуйський О.О.
Варзар І.М.
Василевська Т.Е.
Васильєва Н. В.
Васильєва О. І.
Васіна А.Ю.
Васюк Н.О.
Вашев О. Є.
Ващук О.М.
Ващук Ф.Г.
Верцімага І. Р.
Вировий С. І.
Висоцька О.М.
Вишинська Н.І.
Вікторов В. Г.
Вітер Д.В.

Владіміров Т.О.
Войтович Р.В.
Волкова С.П.
Ворона П. В.
Воронько Л.О.
Гаврилова О.О.
Гагалюк Б. М.
Гагаріна С.Г.
Гаєвська Л.А.
Газарян С. В.
Гайдученко С. О.
Галаган М.О.
Галанець В. В.
Гамова Г.І.
Гевель К.М.
Генералюк В.В.
Герман Г.Ю.
Глотов Б.Б.
Глухачов Є. Ф.
Гнатенко Н. Г.
Гнатенко Н.Г.
Гогіна Л.М.
Гоголь Т. В.
Годзюр М.В.
Голинська О.В.
Головащенко С.М.
Голоха Л.Ф.
Голубчик Г. Д.
Голубь В. В.
Гончаренко М.В.
Гончарук Н.Т.
Гонюкова Л. В.
Горбунова-Рубан С. О.
Горкіна Л.П.
Гошовська В.А.
Грабовський В. А.
Грай М.П.
Грибко О. В.
Григорчак І.М.
Гриненко А.М.
Гриценко О.Г.
Грицун Г.Ю.
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Грицяк І.А.
Грицяк Н.В.
Гришко Є. М.
Грищенко І. М.
Грінер О.М.
Громенкова С.В.
Губарєв О.О.
Гук О. І.
Гурієвська В.М.
Гусєв В.О.
Давидова Ю.В.
Дармограй Н. М.
Дацюк А.В.
Дегтярьова І. О.
Демедишина Н.І.
Демідов П.Г.
Дербак А. П.
Дехтяренко Ю. Ф.
Дзвінчук Д.І.
Дзьобань О.П.
Дзюндзюк В.Б.
Дзяна Г.О.
Дзяний Р.Б.
Діденко Н.Г.
Дідківська Л.І.
Дідок Ю.В.
Дірявка Ю.П.
Діуліна В. В.
Добрєва Н.Ф.
Довгань Л. А.
Доротич С.І.
Доскаленко К. С.
Драгомирецька Н.М.
Древаль Ю. Д.
Дрешпак В.М.
Дробот І. О.
Дробязко Л.В.
Дубенко С.Д.
Дудіна О.О.
Дудюк В.С.
Дунаєв І. В.
Дученко Г.В.
Євдокимов В. О.
Євдокимова В.В
Єганов В. В.
Єгорова Т.Д.

Єлагін В. П.
Єремійчук О.Д.
Жабенко Л.В.
Жадан О.В.
Жаліло Л.І.
Жданова І.С.
Желюк Т.Л.
Жердєва К. Ю.
Жовнірчик Я. Ф.
Заворітня Г.П.
Загайнова Л.І.
Заглада О.О.
Загорний С.В.
Загорський В. С.
Загребельна Л.С.
Задорожний С.А.
Задорожний С.О.
Зайцев В.М.
Зайцева І. О.
Захарченко В.Ю.
Заяць Д.Д.
Заяць О. І.
Заяць А. Є.
Зіміна О.С.
Зотова Т.Г.
Іванков Р.Ш.
Іванченко Ю.Г.
Івасенко С.М.
Ігнатенко О. С.
Іжа М.М.
Ільченко Н. М.
Ільченко-Сюйва Л.В.
Іманбердієв Д.Ч.
Ісаєнко Д. В.
Кадук Н.І.
Казакевич Г. М.
Казакевич О. М.
Калашник Н. С.
Калюжний В.В.
Кальниш Ю. Г.
Капінус Є. В.
Карлова В. В.
Карпа М. І.
Карпенко Г.І.
Каховська О.В.
Качковський О. Б.

Київець О.В.
Кириленко В.І.
Кириленко О. П.
Киричук О. С.
Кирій С. Л.
Кійко Л.О.
Кілієвич О.І.
Кірєєва О.Б.
Кіян С.О.
Кіянка І. Б.
Клименко Н. Г.
Клименко Н.О.
Клімова С. М.
Клімушин П. С.
Князєв В.М.
Коваленко М. М.
Коваленко О.С.
Коваль В.І.
Коваль Р. А.
Ковальов Г.І.
Ковальова Д.В.
Ковальова Т. В.
Ковбасюк Ю. В.
Когут П.В.
Козак В.І.
Козаков В.М.
Козинський С.М.
Козлов К.І.
Козуб В. П.
Козюра І.В.
Кокіц О.П.
Колесніков Б.П.
Колодій А. Ф.
Колосовська І.І.
Колтунов О.Ю.
Коник С.М.
Коноваленко М.К.
Конотопцева Ю. В.
Копитько О.О.
Корвецький О.Д.
Корженко В.В.
Корніяка А.В.
Королюк Ю.Г.
Коротич О. Б.
Косенко В. В.
Костенюк Н.І.
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Костюк О.А.
Костюкова О.А.
Котуков О. А.
Кохан А. І.
Кравцов О.В.
Кравцова Т.В.
Кравченко М.В.
Кравченко С. О.
Кравченко В. О.
Крамарева О. М.
Крамарева О.С.
Крапівіна А.А.
Красівський Д. О.
Красівський О. Я.
Краснейчук А.О.
Красняков Є.В.
Крейденко В.В.
Кривенко Є.М.
Кривонос Т. І.
Криворучко Т.В.
Криворучко О.В.
Кривцова В.М.
Крига А.А.
Кризина Н.П.
Кринична І.П.
Крисюк С.В.
Крисько М.О.
Крупник А.С.
Крутій О. М.
Крушельницька Т.П.
Крюков О. І.
Крячко В.І.
Кудрявцева М.В.
Кузнецов А. О.
Кузнєцов О.Ф.
Кузнякова Т. В.
Кузьомко В.М.
Куйбіда В. С.
Кукарін О.Б.
Кулініч О. В.
Купрійчук В. М.
Курасова Є.Є.
Курносенко Л.В.
Кустова Н.П.
Кухта Б.Л.
Куц Г. М.

Куц Ю.О.
Кучабський О. Г.
Кучер Г.В.
Кучма Д.Я.
Кушнір М.О.
Лагутін В.Д.
Лазар І. Г.
Лазар Я.І.
Лазарєва Л.О.
Лазор А. О.
Лазор О.Д.
Лазор О.Я.
Ларіна Н.Б.
Латинін М. А.
Лащенко О.В.
Лебедь Н.В.
Левченко О.П.
Лелеченко А. П.
Лехан В.М.
Лєкарь Т.В.
Лєсная О. С.
Лимар А. П.
Линдюк О.А.
Липовська Н.А.
Лисакова Л.І.
Лиска О. Г.
Литвин О. Д.
Литвиненко І.Ю.
Литвинова Л.В.
Ліпенцев А. В.
Літвінов О.В.
Літвінова Н.М.
Логвінов В.Г.
Логін В.В.
Логунова М.М.
Лозинська Т.М.
Лозовська Л.І.
Лола В.В.
Лопушинський І. П.
Лопушняк Г. С.
Луговенко Н. В.
Луговий В.І.
Лукіна Т.О.
Лунячек В.Е.
Лутчак І.Ф.
Любченко А. В.

Ляпін Д.В.
Ляховченко Л.А.
Мадіссон В.В.
Мазур О.В.
Мазуркевич М.В.
Майстро С. В.
Макаренко І.О.
Макаренко Е.М.
Макаренко О. М.
Макогон Ю. В.
Маленко О.О.
Малик Ю.І.
Малик Я.Й.
Малиновська О.А.
Малиновський В. Я.
Малиш Н.А.
Малюська В.А.
Маматова Т. В.
Мамонова В. В.
Мамонтова Е В.
Мандрагеля В.А.
Марасюк С.С.
Мартиненко В.М.
Мартиненко В.Ф.
Мартинюк О.І.
Мартич Р.В.
Марутян Р.Р.
Марущак В.П.
Марценюк О.О.
Марчук О.В.
Матвіїшин Є.Г.
Машкаров Ю.Г.
Медведкін Т.С.
Медведкіна Є.О.
Меляков А.В.
Мельник А.Ф.
Мельник О.О.
Мельник Ю.В.
Мельникова К.І.
Мельниченко В.І.
Мельниченко О. А.
Мельничук Л.М.
Мельтюхова Н.М.
Меркулова Т.В.
Месюк М.П.
Миговський М. Л.
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Миколайчук М.М.
Мироненко П.В.
Миронова Н.М.
Миронова Н.С.
Мирончук В.Д.
Мисів Л.В.
Михненко А. А.
Михненко А. М.
Мілєва Т.С.
Місяць О.Д.
Міхеєва О.К.
Мовчан Ю.В.
Молоканова В.М.
Молчанова Ю.О.
Монастирський Г. Л.
Мордас І.В.
Мороз О. Ю.
Мороз Ю.М.
Морозова Н.Г.
Москаленко С.О.
Мосов С.П.
Мужикова Н.М.
Мужилко О.О.
Набока Л. В.
Нагорна І.В.
Надолішній П.І.
Надольний І.Ф.
Надточій А. О.
Назимко П.С.
Наконечний В. В.
Науменко Р.А.
Наумов О.С.
Наход М. А.
Небрат В.В.
Нелезенко Н.П.
Нелепов А.А.
Неліпа Д. В.
Непомнящий О. М.
Никитюк Г.Л.
Никифоров А.Є.
Нікітін В.В.
Новаченко Т.В.
Новік В.О.
Новікова А.О.
Новосад В. П.
Овдін О. В.

Овчар О.М.
Овчаренко С.В.
Овчарук О. В.
Оганісян М.С.
Огданський К.М.
Одінцова Г.С.
Олійник А. Р.
Олійник В. О.
Олійник Н.І.
Олійник О.Л.
Ольшанський О. В.
Орєхова Т.В.
Оржель О.Ю.
Орлатий М. К.
Орлов О.В.
Осадчук С.В.
Остапенко П. В.
Осташко В.Г.
Охріменко Н.М.
Павлов О.І.
Павлун Ю.І.
Падафет Ю. Г.
Пантелейчук І. В.
Панченко Т. В.
Парамоновна М.Ю.
Паращенко Л.І.
Паригіна К.В.
Пархоменко Г.Я.
Пархоменко-Куцевіл О.І.
Пасемко Г.П.
Пахомова Т.І.
Пашко Л.А.
Пащенко В.І.
Перлін Дж.
Петренко О.С.
Петренко Т.Г.
Петров О. Г.
Петровський П.М.
Петроє О.М.
Письменний І.В.
Підбережник Н.П.
Піддубчак О. А.
Підкуйко О. О.
Пірен М.І.
Пісьмаченко Л.М.
Плахотнюк Н.Г.

Плотницька І.М.
Подчасова Т.П.
Покотило Т. В.
Половинець А.М.
Полуріз В.І.
Польська І.Е.
Попатенко В.С.
Попов В.М.
Попов С.А.
Попович Н.Г.
Попович Ю.Д.
Посівнич М.Р.
Поспєхова Г.М.
Поступна О. В.
Потьомкіна Ю.С.
Пригородова С.А.
Приживара С.В.
Приходченко Л.Л.
Приходько О.Л.
Прокопенко А.Л.
Прокопенко Л.Л.
Прокопенко С.Л.
Прокопечко Л. Я.
Протасова Н.Г.
Пухтецька А.А.
Радиш Я.Ф.
Радченко О.В.
Ралдугін Є.О.
Ралдугіна Т.П.
Рач В. А.
Рачинський А.П.
Ребкало В.А.
Редін П. О.
Рейтерович І.В.
Решетниченко А.В.
Решота В.В.
Решота О. А.
Рибчинська Л.В.
Рижко А.М.
Різникова Я.О.
Рогова О.Г.
Рожкова І.В.
Розпутенко І.В.
Романенко Ю.В.
Ромат Є.В.
Ромат Т.Є.
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Ромашко С.М.
Росенко М.І.
Рублюк О.В.
Руденко О.М.
Рудік Н.М.
Рудік О. М.
Руснак О.В.
Саване С.М.
Савченкко Б. Г.
Сагайдак М.В.
Саламатов В.О.
Самара С. Г.
Самбук О.М.
Самофалова Т. О.
Сафронова О.М.
Свірін М.Г.
Світленко С.І.
Святненко В.В.
Селіверстов Р.Г.
Семенченко А.І.
Сененко І.А.
Серант А.Й.
Сергєєва Л.М.
Сергєєва О. Ю.
Серняк О. І.
Серченко К.С.
Серьогін С.М.
Сивоконь В.В.
Сидоренко Н.С.
Синицина Н.Г.
Синюшко В. Г.
Ситник Г.П.
Ситник П.К.
Сичова В.В.
Сичова М.Д.
Сіцінська М.В.
Скібчик Г.Є.
Скуратівський А.В.
Скуратівський В.А.
Слабкий В.Г.
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