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Куц Г. М. 

 
РЕЦЕНЗІЯ  

НА МОНОГРАФІЮ ЧАЛЬЦЕВОЇ ОЛЕНИ МИХАЙЛІВНИ 
«ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР І СУЧАСНА ПРАКТИКА»  

(Вінниця, 2017. – 336 с. – 24,33 друк. арк.)  
 
Монографія Чальцевої Олени Михайлівни присвячена науковій розробці актуальної 

політичної проблеми, що має вагому теоретичну та практичну значущість. Авторка аналізує 
теоретико-концептуальні, структурні та процесуальні компоненти публічної політики на 
глобальному, регіональному та національному рівнях. Проблематика публічної політики є 
вельми актуальною для сучасного політичного процесу в Україні.  

Аналіз першого та другого розділів монографії О. М. Чальцевої свідчить про детальну 
розробку авторкою теоретико-методологічних засад процесу формування та 
інституціоналізації публічної політики. Безумовна цінність та новизна роботи полягає в 
концептуалізації дефініцій, якими описується феномен публічної політики: «публічне поле», 
«публічна влада», «публічний капітал», «публічні інститути», «інституціоналізація» та ін. 
Представлені концепти розглядаються авторкою в контексті сучасних глобальних і 
трансформаційних процесів, з огляду на динаміку й характер зовнішніх факторів та 
специфіку внутрішньосистемних складових.  

О. М. Чальцева обґрунтовано доводить доцільність використання у дослідженні 
наступних методологічних підходів: інституціонального, системного, менеджеріального, 
конфліктологічного та мережевого. 

Слушно зазначається, що кожен із напрямів інституціоналізму (як домінуючого 
методологічного підходу) автономно намагається виявити основні ознаки інститутів як 
детермінант формування публічної політики, аналізуючи якості, яким вони повинні 
відповідати. 

У третьому розділі монографічного дослідження розкрито проблеми 
інституціоналізації публічної політики через аналіз сучасних тенденцій зміни суб’єктності 
акторів публічної політики у формуванні публічного капіталу, інституціоналізацію акторів 
публічної політики та каналів і форм їх взаємодії. Авторка доводить, що інституціоналізовані 
актори більш ефективно представляють свої інтереси в публічному полі політики й 
конфігурують її реальність. 

Четвертий розділ присвячено аналізу глобальних трендів публічної політики та 
визначенню специфіки сучасних практик взаємодії інституціоналізованих публічних акторів. 
В емпіричній частині монографічного дослідження на підставі оригінального теоретико-
методологічного інструментарію (авторської теоретичної моделі публічної політики та 
виокремлених критеріїв ефективної публічної політики) здійснено комплексний 
порівняльний аналіз ефективності публічної політики в трьох групах країн: демократичних 
стабільних системах, у перехідних державах з позитивною динамікою переходу, а також у 
перехідних системах з авторитарними тенденціями. 

У п’ятому розділі монографії О. М. Чальцева аналізує сучасну національну модель 
публічної політики України, звертається до прикладних аспектів застосування новітніх 
методів моделювання у дослідженні, виокремлює проблеми публічних процесів у державі. 
Авторка монографії надає прикладні рекомендації щодо формування ефективної публічної 
політики в Україні, які, безперечно, заслуговують на увагу відповідних урядових структур і 
громадських організацій. 

Таким чином, монографічне дослідження О. М. Чальцевої є, безсумнівно, вагомим 
внеском у дослідження проблематики публічної політики в різноманітних типах політичних 
систем та в Україні, зокрема. 
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Монографічне дослідження доволі цікаве та викликає науковий інтерес. Відповідно до 
завдань, структура монографії є логічною, робота побудована за науково обґрунтованою 
структурною схемою. Монографія розрахована на широке коло фахівців у сфері політичної 
науки, фахівців, що працюють у структурних підрозділах органів державної влади, в 
інформаційно-аналітичних відділах місцевих органів державної влади та управління; у 
відділах зв’язків з громадськістю державних і приватних структур та ін. 


