
ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ 

за науково-дослідною роботою за 2021 рік 
(прикладна / фундаментальна) 

 

1. Тема НДР: «Публічне управління в умовах глобальних можливостей і 

загроз». 

2. Назва етапу:  

З 01.01.21 по 30.06.21 – Визначення основних глобальних можливостей і 

загроз, що є наслідками розвитку процесів глобалізації. 

З 01.07.21 по 31.12.21 – Розгляд перспектив національних держав в умовах 

впливу глобальних можливостей і загроз, визначення можливості впливу 

громадянського суспільства на публічне управління в умовах глобалізації. 

3. Керівник НДР: доктор наук з державного управління, професор, завідувач 

кафедри публічної політики В.Б. Дзюндзюк 

4. Номер державної реєстрації НДР: 0120U105740. 

5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Навчально-

науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

6. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за 2021 рік: кошти не 

заплановано. 

7. Короткий зміст етапу: розглянуто поширення та вплив віртуальних 

спільнот як потенційна загроза національній безпеці; здійснено порівняльний 

аналіз новітніх практик удосконалення політики безпеки публічної інформації 

в ЄС та інших країнах; узагальнено досвід реалізації якісної державної 

політики інформаційної безпеки; розглянуто проблему архетипічності 

субсидіарності в європейській спільноті; проаналізовано питання залежності 

політичної модернізації від соціокультурного розвитку тощо. 

8. Опис  процесу  наукового  дослідження: заплановані результати етапу 

та отримані результати етапу: за допомогою таких методологічних 

інструментів, як прийоми формальної логіки і теорія систем охарактеризовано 

реальні тенденції глобалізації та транснаціоналізації; метод порівняльних 

переваг та стратегічного аналізу дозволив проаналізувати здійснення 

державної політики інформаційної безпеки країн ЄС; метод наукового 

пізнання процесів і явищ дозволив окреслити розподіл повноважень між 

державою, територіальними громадами з урахуванням принципу 

субсидіарності та етичних принципів, притаманних суспільству тощо. 

9. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів. 

Дослідження як процесу здійснення публічного управління, так і власне самої 

системи публічного управління в умовах глобальних можливостей і загроз 

дало змогу попередньо сформулювати деякі позиції наукової новизни, а саме: 

удосконалено: 

- підходи до дослідження проблеми архетипічності субсидіарності в 

європейській спільноті, що дало змогу виділити відповідні етичні принципи 

цього явища; 

дістало подальшого розвитку: 



- вивчення особливостей суспільних відносин, пов’язаних із дедалі 

активнішим використанням інноваційних технологій, що дозволило окреслити 

концепцію міжнародної інформаційної безпеки на глобальному та 

регіональному рівнях і визначити додаткові правові інструменти для її 

реалізації; 

- узагальнення підходів до визначення впливу віртуальної культури на 

суспільні відносини, а саме доведено її потенційну загрозу для національної 

безпеки й окреслено способи мінімізації цих ризиків; 

- узагальнення підходів до визначення складових сучасної суспільної та 

політичної модернізації з обґрунтуванням соціокультурної складової як 

найбільш важливого чинника і оцінкою успішності певних сценаріїв 

модернізації. 

10. Відповідність  отриманих  наукових  результатів  сучасному  рівню  

досліджень  в даній галузі. Наукові результати, отримані в результаті 

науково-дослідної роботи, відповідають сучасному рівню досліджень у галузі 

знань 281 – Публічне управління та адміністрування. 

11. Практична цінність результатів етапу. Дослідження в межах НДР дає 

змогу виявити існуючі глобальні можливості й загрози, що впливають на 

сучасне публічне управління, виділити акторів глобального публічного 

врядування, визначити засоби впливу громадянського суспільства на публічне 

управління в умовах глобалізації. Результати дослідження й рекомендації 

можна розглядати як один із варіантів боротьби із загрозами національної 

безпеки з боку віртуальних спільнот. 

12. Використання результатів у навчальному процесі. Результати 

дослідження можуть бути використані у навчальному процесі закладів вищої 

освіти за програмами підготовки магістрів публічного управління та 

адміністрування, зокрема при розробці та викладанні модулів, пов’язаних із 

питаннями здійснення публічного управління, взаємодії держави й 

громадянського суспільства, а також реалізації державної політики у сфері 

інформаційної безпеки в сучасних умовах глобалізації. 

13. Результативність виконання етапу науково-дослідної роботи   
№  

з/п                                                              

Критерії Заплановано 

(відповідно           

до запиту)          

 

Виконано 

(за резуль 

татами 

етапу)                   

%  

вико- 

нання 

кількість кількість % 

1.      Публікації колективу виконавців НДР:  
 

8 9 112 

2. Підготовка наукових кадрів:   1 (захист 

кандидатських 

дисертацій) 

99 (захист 

магістерських 

робіт) 

1 

(захищено) 

99 

(захищено) 

100 

3.       

 
Охоронні   документи на   об’єкти  права   

інтелектуальної власності, які створено за  

Не 

заплановано 
Відсутні  



тематикою НДР:   

4.       Участь з оплатою у виконанні НДР:   

 4.1. Студентів.   

 4.2. Молодих учених та аспірантів.   

Не 

заплановано 

Відсутні  

14. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, 

словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки 

та отримані патенти; теми  захищених та  поданих  до розгляду  у 

спеціалізовану  вчену раду дисертацій   

Статті : 

1. Dziundziuk V.B. Spread of virtual communities as a potential threat to 

national security / Viacheslav B. Dziundziuk, Oleksandr A. Kotukov, Dmytro V. 

Hryn, Eugene V. Kotukh // Rivista Di Studi Sulla Sostenibilita. – 2020. – Issue 2. – 

Pp. 7-18 (Scopus). 

2. Dziundziuk, V. B., Kotukh, Y. V., Krutii, O. M., Solovykh, V. P., & 

Kotukov, O. A. (2021). State Information Security Policy (Comparative Legal 

Aspect). Cuestiones Políticas, 39(71), 166-186 URL: 

https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/37397. 

3. Дзюндзюк В.Б. Кібербезпека як один з пріоритетів національної 

політики / В.Б. Дзюндзюк, Є.В. Котух. Державне будівництво. 2020. № 2. 

URL: http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/download/90/85. 

4. Дзюндзюк В. Б. Особливості екологічної політики в сучасних умовах 

/ В. Б. Дзюндзюк, Ю. В. Єфімов. Актуальні проблеми державного управління. 

2020. № 1. С. 158-164. 

5. Котуков О.А., Ушакова М.В. Підвищення доступності мешканців 

об’єднаних територіальних громад до якісних соціальних послуг / О.А. 

Котуков, М.В. Ушакова. Актуальні проблеми державного управління : зб. 

наук. Праць. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. № 1 (57). С. 144-149. 

6. Крутій О.М. Діалог влади і народу як умова ефективного 

врегулювання земельних відносин в Україні. Державне будівництво : зб. наук. 

пр. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». 2020. № 1. URL: 

http://www.kbuapa.kharkov.ua. 

7. Кузнецов А.О. Субсидіарність як архетип європейської ідентичності / 

Ігнатенко Л.Ю., Кузнецов А.О. Державне будівництво. Т. 1 № 30. 2021 р. URL: 

https://db.kh.ua/index.php/db/article/view/128.  

8. Кузнецов А.О. Соціокультурний аспект політичної модернізації / 

Кузнецов А.О., Древаль Ю.Д. Актуальні проблеми державного управління: зб. 

наук. праць. Харків, 2020. № 1 (57). С. 165-173. URL: 

http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10956. 

9. Соболь Р.Г., Карасьова С.А. Спрямування щодо удосконалення 

державної політики у сфері страхування. Актуальні проблеми розвитку бізнес-

технологій в сучасних умовах глобалізаційних процесів: тези доп. Всеукр. 

наук.-практ. конф. молодих учених та учнівської молоді, 2 – 3 груд. 2021 р. 

Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін.-т», 2021. 

С. 28-29. URL: https://khai.edu/assets/files/nauka/zbirnik-tez-2021.pdf. 

Дисертація: Єфімов Ю.В. «Формування та реалізація екологічної 



політики на місцевому рівні», 2021, Харків. 

15. Кількість   штатних   співробітників – 7,   кількість сумісників – 4, які 

брали участь у виконанні НДР за темою «Публічне управління в умовах 

глобальних можливостей і загроз». 

 

16. Рішення вченої ради ННІ «Інститут державного управління» 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна від 30 грудня 

2021 року протокол  № 2 про закінчення звітного етапу. 

 

 

 

Керівник  роботи: 

 

Проректор із наукової роботи: 

 

___________Вячеслав ДЗЮНДЗЮК ________________Віктор КАТРИЧ 
 
 


