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ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

РЕЦЕНЗУВАННЯ

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ  
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА»

Монографія «Публічне управління та наці-
ональна безпека» підготовлена професійним 
колективом авторів за загальною редакцією 
доктора історичних наук, професора, Заслуже-
ного діяча науки і техніки України, професора 
кафедри публічного управління та адміністру-
вання Михненко А.М. доктора економічних 
наук, доцента, завідувача кафедри публічного 
управління та адміністрування Грущинської 
Н.М. та авторським колективом у складі: док-
тора наук з державного управління, доцента 
кафедри публічного управління та адміністру-
вання Нестеряком Ю.В., доктора наук з держав-
ного управління, доцента, професора кафедри 
публічного управління та адміністрування Жов-
нірчика Я.Ф., доктора економічних наук, про-
фесора Приходько В., кандидата наук з держав-
ного управління, доцента кафедри публічного 
управління та адміністрування Ніжнікова М.Л., 
кандидата історичних наук, доцента, дирек-
тора Навчально-наукового інституту неперерв-
ної освіти Дейнеги І.І., кандидата економічних 

наук, доцента, професора кафедри публічного 
управління та адміністрування  Поліщук О.В., 
кандидата філософських наук, доцента кафе-
дри публічного управління та адміністрування 
Макаренко Е.М., доцента кафедри публічного 
управління та адміністрування Чібісової І.В.

Динаміка змін сучасної соціально-політич-
ної ситуації в Україні вимагає від державного, 
в т.ч. публічного управління прийняття відпо-
відних рішень та забезпечення їх реалізації 
при утриманні сталості та стабільності в сус-
пільстві та державі. Відповідно, питання без-
пеки є необхідною умовою нормальної життє-
діяльності будь-якого суспільства є суспільний 
порядок, від рівня якого залежить спокій та 
безпека людини.

У монографії викладено особливості публіч-
ного управління та його впливу на безпеку 
особистості, суспільства і держави в системі 
національної безпеки, окреслюючи критерії 
вироблення безпеки людини, суспільства, дер-
жави. Розкрито засади взаємодії суспільства і 
влади. Проаналізовано проблеми національної 
безпеки України. Розглянуті принципи адміні-
стрування в сфері суспільних відносин крізь 
призму «освіта-економіка-держава». Авторами 
досліджено інструменти державного регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності в 
контексті антикризової політики економічної 
дипломатії. Приділена увага державному регу-
люванню економічної політики з урахуванням 
економічної поведінки та емоційного інтелекту 
в умовах забезпечення економічної безпеки 
держави. Окремий розділ монографії присвя-
чено дослідженню питань публічного управ-
ління у сфері національної безпеки, аналізу 
загроз економічним інтересам держави.

Авторами в монографії піднімається акту-
альне питання інформаційної безпеки як скла-
дової національної безпеки держави, вклю-
чаючи методологічний аналіз міжнародних 
критеріїв інформаційної безпеки держави, вдо-
сконалення шляхів реалізації інформаційної 
безпеки України. 

В рукопису розкриваються питання функцій 
і повноважень державних структур у форму-
ванні економічної політики прогнозування роз-
витку регіонів. 

Кожний розділ монографії завершують 
використані джерела літератури та висно-
вки, які лаконічно відображають резуль-
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тати виконаного дослідження. Рецензована 
монографія, безперечно, заслуговує високої 
оцінки і займає достойне місце серед дослі-
джень у галузі публічного управління, теорії 
національної безпеки та економічної політики. 
Її результати можуть бути використані при 
викладанні навчальних курсів для спеціаль-
ності 281 «Публічне управління та адміністру-

вання» студентам освітніх ступеней «Бакалавр» 
та «Магістр», а також в теоретичних досліджен-
нях з проблем національної безпеки та публіч-
ного управління та адміністрування. 

Монографія «Публічне управління та наці-
ональна безпека» є сучасною науковою пра-
цею в галузі публічного управління та адміні-
стрування.


