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  РЕЦЕНЗУВАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ

Монографія Орел Марії Григорівни 
«Теоретичні основи державного управління 
у сфері політичної безпеки», представлена 
науковій спільноті у 2019 році, є комплексним 
науковим дослідженням. Робота складається 
зі вступу, п’яти розділів, висновків та списку 
використаних джерел, до якого увійшли 
основні публікації зарубіжних і вітчизняних 
авторів, присвячені науковим пошукам у дослі-
джуваному напрямі.

Обрана авторкою проблема, без сумніву, є 
актуальною для науки та практики публічного 
управління й адміністрування. Варто зазна-
чити, що чільне місце в дослідженні належить 
обґрунтуванню концептуальних засад сис-
теми державного управління у сфері політич-
ної безпеки. А наукова та практична цінність 
роботи полягає в тому, що ці засади закла-
дають теоретичні підвалини дослідження 
управлінської тематики щодо забезпечення 
політичної безпеки. Ідеться насамперед 
про визначення авторкою концептуальних 
меж теоретичних основ формування сучас-
ної системи забезпечення політичної без-
пеки України, про виокремлення й системний 
аналіз чинників, які зумовлюють формування 
вказаної системи та визначають базові функ-
ції її суб’єктів, про встановлену М.Г. Орел вза-
ємозалежність національної безпеки (насам-
перед її політичного складника) з основними 
структуроутворюючими компонентами кон-
цепту «стійкість держави».

Також привертає увагу, на наше переко-
нання, глибоке дослідження питань, пов’я-

заних з ідентифікацією загроз політичній 
безпеці, класифікацією та оцінюванням їх 
інтенсивності. У монографії розкрито ког-
нітивні ознаки суспільно-політичної деста-
білізації як небезпеки політичній безпеці й 
державності, виокремлено можливі їх типи, 
охарактеризовано рівні соціального збурення 
внаслідок вказаної дестабілізації в контексті 
загроз політичній безпеці.

Крім того, чільне місце в роботі посідає 
доведення взаємозалежності небезпек руй-
нації культурного коду народу (нації) та кризи 
державності в епоху постмодерну, а також 
визначення на цій основі стратегічних завдань 
суб’єктів державного управління у сфері полі-
тичної безпеки.

Принципово важливе значення для роз-
витку теоретичних основ публічного управ-
ління та адміністрування мають методо-
логічні аспекти стратегічного планування 
діяльності суб’єктів державного управління 
у сфері політичної безпеки та підходи щодо 
розроблення Стратегії забезпечення полі-
тичної безпеки, які авторка досить детально 
висвітлює в монографії.

Значну наукову й практичну цінність ста-
новить обґрунтування шляхів підвищення 
ефективності державного управління у сфері 
політичної безпеки в сучасних умовах дер-
жавотворення. На нашу думку, це стосується 
насамперед обґрунтування положень щодо 
визначення стратегічних цілей у сфері політич-
ної безпеки в контексті стійкості соціального 
порядку та державно-управлінських аспектів 
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щодо його структуризації, а також обґрунту-
вання підходів стосовно визначення параме-
трів і характеристик стійкості держави, забез-
печення якої є визначальним пріоритетом 
суб’єктів державного управління у сфері полі-
тичної безпеки.

Окрім того, авторкою переконливо 
обґрунтована актуальність підвищення про-
фесійних компетенцій державних службов-
ців та вдосконалення механізмів запобігання 
політичної корупції і протидії їй у контек-
сті забезпечення політичної безпеки. Це є 
важливою передумовою підготовки якісних 
управлінських рішень щодо забезпечення 
політичної безпеки.

Очевидною є наукова та практична цінність 
обґрунтованих шляхів підвищення ефектив-
ності державного управління у сфері полі-

тичної безпеки. У цьому випадку йдеться, 
зокрема, про обґрунтування підходів щодо 
визначення параметрів і характеристик стій-
кості держави, забезпечення якої є визна-
чальним пріоритетом суб’єктів державного 
управління у сфері політичної безпеки, та 
вдосконалення механізмів запобігання полі-
тичної корупції і протидії їй як передумови 
підготовки якісних управлінських рішень 
щодо забезпечення політичної безпеки.

Основні положення, сформульовані автор-
кою в дослідженні, висновки та рекомендації 
мають наукову цінність як для науки публіч-
ного управління та адміністрування, так і 
для інших галузей знань. Монографія буде 
цікавою широкому колу науковців, фахівцям 
із питань безпеки та всім, хто цікавиться полі-
тичною безпекою.


