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Професіоналізм та інтелектуальний рівень 
дипломатів потужно впливає на державний 
розвиток поруч з військовими, економічними 
та науково-технічними ресурсами. Зовнішня 
політика держави залежить від рівня її дипло-
матів та їх ефективної роботи. Водночас тран-
сформації в системі діяльності дипломатичних 
відомств спричинені постійними змінами в 
міжнародних відносинах, глобалізаційними та 
інтеграційними процесами, підвищенням ролі 
технічних новацій та інформації. Подібний стан 
речей зумовлює необхідність підвищення про-
фесійного рівня вітчизняних дипломатів, ефек-
тивного накопичення та застосування інтелек-
туального капіталу. Професійна підготовка не 
є єдиною вимогою до сучасного дипломата. 
Важливими факторами успішної діяльності на 
міжнародній арені є усвідомлення її специфіки 
та закономірностей, здатність до вибору опти-
мальних механізмів досягнення цілей, кому-
нікабельність, рішучість у прийнятті рішень 
Таким чином, актуальність тематики дослі-
дження зумовлена окресленими вище про-
блемами та полягає в дослідженні та впрова-
дженні системи взаємодії медичних закладів в 
межах одного госпітального округу.

У монографії автором піднімаються питання, 
які є особливо актуальними в умовах панде-
мії, що стосуються безперервного навчання 

співробітників дипломатичних служб. Обрані 
методи дослідження, що використовують в 
дослідженні, дозволять отримати прогнозо-
вані результати наукової новизни і практичної 
значимості роботи. Особливої уваги заслуго-
вує запропонована модель механізму фор-
мування інтелектуального капіталу, механізм 
мотивування співробітників дипломатичної 
служби до підвищення рівня інтелектуальної 
праці та авторський систематизований меха-
нізм кваліфікаційних і професійних вимоги до 
співробітників дипломатичних служб з ураху-
ванням вимог підвищення рівня їхньої інтелек-
туальної праці.

Наукове дослідження, монографія 
Палагусинця Ростислава Васильовича на 
тему «Механізм формування інтелектуаль-
ного капіталу дипломатичної служби як скла-
дова державного управління: теорія і прак-
тика» на здобуття наукового ступеня доктора 
наук з державного управління за спеціаль-
ністю 25.00.02 – механізми державного управ-
ління є актуальним, своєчасним науковим 
дослідженням, має теоретичне і практичне 
значення і може бути рекомендовано до друку 
та для використання у практичній роботі для 
фахівців – практиків сфери економіки, держав-
ного управління, дипломатичних служб, нау-
ковців, студентів, аспірантів, викладачів тощо.
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