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НОВІ ВИДАННЯ

РЕЦЕНЗІЯ
на монографію "Механізм формування інтелектуального капіталу дипломатичної

служби як складова державного управління: теорія і практика"
(автор: Р. В. Палагусинець, к. е. н., заступник керівника відділу

Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків
Апарату Верховної Ради України)*

Монографічна праця Р. В. Палагусинця присвячена су�

часній актуальній проблемі — дослідженню багатофункціо�

нальних проблем формування інтелектуального капіталу дип�

ломатичної служби, кадрової політики та механізмів добору

персоналу до дипломатичної служби.

У монографії досліджується широке коло питань, що сто�

суються впливу державного управління на кадрову політику

дипломатичної служби, інтелектуалізація праці співробітників

дипломатичної служби та основні проблеми у формуванні

людського та інтелектуального капіталу системи дипломатич�

ної служби.

Автором запропоновано власне бачення шляхів підви�

щення ефективності управління людським капіталом дипло�

матичної служби з метою формування інтелектуального кап�

італу, що знайшло своє практичне відображення в прийнято�

му норматив�правовому акті.

У монографії досліджено розвиток поняття "інтелекту�

альний капітал", визначено поняття "інтелектуальний капітал

системи дипломатичної служби", концептуальні засади меха�

нізму формування інтелектуального капіталу дипломатичної

служби в державному управлінні. Запропоновано нові підхо�

ди до формування інтелектуальної еліти дипломатичної служ�

би, організаційного та інституційного забезпечення механіз�

му формування інтелектуального капіталу дипломатичної

служби на національному рівні.

Монографія складається з передмови, п'яти розділів, вис�

новків та списку використаних джерел. У першому розділі "Те�

оретико�методологічніі засади поняття дипломатичної служби

та інтелектуального капіталу дипломатичної служби" автор роз�

глядає питання визначення категорій "дипломатична служба",

"інтелектуальний капітал", "інтелектуалізація", "державне управ�

ління", "інтелектуальний рівень дипломатів" та інших, що скла�

дають понятійно�категоріальний апарат дисциплін "Кадрова

політика дипломатичної служби", "Історія дипломатії", "Основи

економічної теорії", "Теорія державного управління" тощо.

Другий розділ "Аналіз кадрового потенціалу диплома�

тичної служби та основні аспекти механізму формування інте�

лектуального капіталу дипломатичної служби" присвячено

дослідженням основних аспектів механізму формування інте�

лектуального капіталу дипломатичної служби. На підставі

досліджень автор пропонує власний механізм для система�

тичної оцінки, а саме: моніторинг інтелектуального капіталу

дипломатичної служби. Також досліджено стан кадрового

потенціалу дипломатичної служби за економічної безпеки

України за період 2017—2020 рр. за звітними та статистич�

ними даними кадрової політики дипломатичної служби, ав�

тор зазначає також, що охопити більший період не вдалось

за відсутності статистичних даних.

У третьому розділі "Кадрова політика в системі дипло�

матичних служб та управління розвитком людського капіта�

лу в системі дипломатичних служб " досліджено механізми

управління розвитком людського капіталу дипломатичної

служби та механізм добору кадрів для роботи в дипломатич�

них службах. Виокремлено чинники, що негативно вплива�

ють з боку державного управління на формування інтелекту�

ального капіталу дипломатичної служби.

У четвертому розділі "Інтелектуалізація праці, зарубіж�

ний досвід добору кадрів для дипломатичної служби" про�

аналізовано досвід розвинених країн у кадровій політиці та

доборі кадрів до дипломатичних служб загалом та з ураху�

ванням пандемії, а також можливість його імплементації у

вітчизняну практику.

У п'ятому розділі "Шляхи підвищення ефективності уп�

равління людським капіталом, пріоритети розвитку інтелек�

туального капіталу і формування інтелектуальної еліти дип�

ломатичної служби", який є заключним, автор описує власне

бачення основних напрямів кадрової політики дипломатич�

ної служби України та теоретичну модель механізму форму�

вання інтелектуального капіталу дипломатичної служби в дер�

жавному управлінні.

Кожен розділ монографії завершують логічні висновки,

які відображають результати виконаного дослідження.

Рецензована монографія, безперечно, заслуговує висо�

кої оцінки і займе достойне місце серед досліджень у галузі

теорії розвитку системи дипломатичної служби та державно�

го управління. Її результати можуть бути використані під час

викладання курсів "кадрова політика та державна служба",

"теорія національної безпеки", "державне управління в сис�

темі дипломатичної служби", а також у теоретичних дослід�

женнях з проблем кадрової політики дипломатичної служби,

управління людським потенціалом державного управління.

Рецензент вважає, що монографія Р.В. Палагусинця за

своїм науковим рівнем, обсягом та оформленням повністю

відповідає вимогам МОН України і рекомендується до друку

як сучасна наукова праця в галузі державного управління,

публічного управління та врядування.
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