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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФІЮ “ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ ЯВИЩАМ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА”1

Умови сьогодення яскраво демонструють
появу численних кризових явищ як в Україні,
так і за кордоном. Виникають нові загрози у
сфері забезпечення національної безпеки на
соціально-економічному підґрунті. За таких
умов органам державної влади необхідно мати
інструментарій для протидії кризовим явищам.
Із цією метою в розвинутих державах широко
застосовують різноманітні відповідні державні
механізми щодо запобігання та врегулювання
зазначених кризових явищ; розробляють ме-
тоди збору, статистичного аналізу, комп’ютер-
ної обробки даних про соціально-економічний
стан у регіонах та рівень соціальної напруже-
ності. В Україні цей напрям державного управ-
ління потребує розвитку та вдосконалення.•1

Зважаючи на зазначену актуальність,
монографія Сергія Вікторовича Бєлая “Дер-
жавні механізми протидії кризовим явищам
соціально-економічного характеру: теорія,
методологія, практика” на сьогодні є дореч-
ною та затребуваною як наукою, так і прак-
тикою державного управління.

Монографія розкриває теоретичні засади
кризових явищ суспільства, сутність кризових
явищ соціально-економічного характеру, ви-
значає умови та причини виникнення кризо-
вих явищ, а також місце кризових явищ соці-
ально-економічного характеру в системі за-
безпечення національної безпеки України.

Висвітлено методологічні аспекти побудови
державних механізмів протидії кризовим яви-
щам соціально-економічного характеру, визна-
чено загальну методику розроблення держав-
них механізмів протидії кризовим явищам соці-
ально-економічного характеру в Україні.

Практичним блоком дослідження є меха-
нізм державного моніторингу загроз націо-
нальній безпеці соціально-економічного ха-
рактеру та комплексний державний меха-
нізм урегулювання кризових явищ соціаль-
но-економічного характеру.

Механізм державного моніторингу загроз
національній безпеці соціально-економіч-
ного характеру складається з механізму по-
шуку в електронних засобах масової інформа-
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ції та інтернет-середовищі ознак виникнення
кризових явищ у сучасному суспільстві й меха-
нізмів оцінювання та прогнозування стану соці-
ально-економічної безпеки регіонів держави.

На особливу увагу заслуговує розробле-
ний автором комплексний державний меха-
нізм регулювання кризових явищ соціально-
економічного характеру. Він складається з
превентивного механізму органів державного
управління щодо запобігання виникненню
кризових явищ соціально-економічного харак-
теру, а також координаційних механізмів вза-
ємодії органів державної влади з громадськіс-
тю та силами охорони правопорядку під час
урегулювання кризових явищ і спеціального
механізму, що його застосовують сили охоро-
ни правопорядку під час врегулювання кризо-
вих ситуацій за масовою участю населення.

Також для посилення практичного блоку
в монографії є розділ щодо розроблення
шляхів удосконалення державних механіз-
мів протидії кризовим явищам соціально-
економічного характеру, зокрема:
– розроблено концепцію стратегії соціаль-

но-економічної безпеки регіонів України;
– надано практичні рекомендації щодо ви-

користання механізму державного моні-
торингу загроз національній безпеці со-
ціально-економічного характеру;

– надано практичні рекомендації щодо ви-
користання комплексного державного
механізму врегулювання кризових явищ
соціально-економічного характеру;

– наведено пропозиції з удосконалення
організаційно-функціональної структури
органів державного управління, що здій-
снюють протидію кризовим явищам со-
ціально-економічного характеру.
Таким чином, можна зробити висновок,

що монографія виконана на актуальну тему,
є завершеним науковим дослідженням, під-
готовлена на високому професійному рівні
та має наукову й практичну цінність.

Доступність, необхідна повнота викладу
матеріалу, обґрунтованість пропозицій та
рекомендацій робить монографію корисною
як для наукових співробітників, викладачів,
докторантів, аспірантів, так і для практичних
працівників сфери державного управління.

Стаття надійшла до редакції 17.11.2014.


