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1. Дисертація за своїм змістом відповідає галузі знань 25 - воєнні 
науки, національна безпека, безпека державного кордону, спеціальності 254 -
забезпечення військ (сил). 

2. Актуальність вирішеного наукового завдання зумовлена зміною 
характеру збройної боротьби в бік активізації використання засобів 
інформаційного протиборства, пов'язаним з цим зростанням ролі 
інформаційного впливу на особовий склад своїх військ як засобу протидії 
негативному інформаційно-психологічному впливу противника; триваючою 
збройною агресією Російської Федерації проти України з використанням 
засобів інформаційного протиборства; певною подібністю сучасних умов 
функціонування інформаційно-пропагандистського забезпечення у 
Військово-Морських Силах Збройних Сил України після їхньої 
передислокації з тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим та умов його розвитку у 1992-2014 роках; протиріччями між 
характером сучасної збройної боротьби з гібридним поєднанням засобів 
інформаційного протиборства, та невідповідністю рівня інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 



Сил України цим умовам; між визначеними завданнями інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 
Сил України формувати в особового складу стійкий морально-психологічний 
стан, протидіяти негативному інформаційно-психологічному впливу 
противника, та фактичною неготовністю протистояти агресору, зрадою і 
переходом на його бік значної частини військовослужбовців Військово-
Морських Сил Збройних Сил України у березні 2014 р.; недостатньою 
науковою розробленістю теми та відсутністю історичного дослідження 
розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-
Морських Силах Збройних Сил України, яке б узагальнювало досвід його 
організації у 1992-2014 роках. 

3. Зв'язок роботи з планом наукової та науково-технічної діяльності 
Національного університету оборони України із зазначенням науково-
дослідних робіт, які стали базовими для підготовки і подання дисертації. 

Дисертація виконана відповідно до плану наукової та науково-
технічної діяльності Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського в рамках виконаних в університеті науково-дослідних 
робіт: 

"Обґрунтування системи формування іміджу Збройних Сил України" 
(шифр "Імідж", номер державної реєстрації 011811005041), в якій здобувачем 
розроблено п.4.3 "Роль інформаційно-пропагандистського забезпечення у 
формуванні позитивного іміджу Збройних Сил України", визначено місце 
інформаційно-пропагандистського забезпечення у системі формування 
іміджу Збройних Сил України та обґрунтовано, що інформаційно-
пропагандистське забезпечення сприяє формуванню внутрішнього 
(корпоративного) іміджу ЗС України шляхом формування групової 
згуртованості (корпоративного духу) та образу окремого 
військовослужбовця; 

"Обґрунтування системи оцінювання суспільно-політичної обстановки 
в районах дислокації військ (сил) під час виконання ними завдань за 
призначенням адаптованої до стандартів НАТО" (шифр "Обстановка", номер 
державної реєстрації 0119Ш01612), в якій підготовлено підпункт "Безпекова 
(криміногенна) обстановка в районі (регіоні)" в п.1.3. "Основні складові в 
структурі суспільно-політичної обстановки"; на підставі історичного досвіду 
обґрунтовано, що криміногенна обстановка в районах базування (дислокації) 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України у 1991-2014 роках 
виявилася тим чинником, який сприяв реалізації задумів Російської 
Федерації щодо окупації Автономної Республіки Крим; з'ясовано наукові 
основи криміногенної обстановки в районах базування (дислокації), 
характеристики, можливості та приклади її впливу на життєдіяльність і 
застосування сил (військ); на підставі висновків з оцінювання суспільно-
політичної обстановки в районах базування (дислокації) Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України у 1991-2014 роках та її впливу на окупацію 
Автономної Республіки Крим Російською Федерацією визначено чинники 



(критерії, елементи обстановки), які необхідно враховувати під час вивчення 
криміногенної обстановки в районі (регіоні); 

"Удосконалення системи оцінювання морально-психологічного стану 
особового складу військових частин (підрозділів) Збройних Сил України" 
(шифр "МПС - ОЦІНКА", номер державної реєстрації 012011000171), в якій 
здобувачем у співавторстві підготовлено п.2.7. "Об'єктивні і суб'єктивні 
чинники як оціночні компоненти структури морально-психологічного стану 
особового складу", здійснено аналіз підходів до визначення об'єктивних і 
суб'єктивних чинників, які впливають на морально-психологічний стан 
особового складу (у тому числі інформаційних), визначено їх сутність, зміст 
та ступінь їхнього впливу на результати бойової діяльності. 

4. Нові науково-обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні 
результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення 
для галузі знань та підтверджуються документами, які засвідчують 
проведення таких досліджень. 

У дисертації вперше узагальнено досвід інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 
Сил України у 1992-2014 роках; запропоновано та обґрунтовано авторську 
періодизацію становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського 
забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України; виявлено 
тенденції розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у 
Військово-Морських Силах Збройних Сил України; визначено спрямованість 
заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-
Морських Силах Збройних Сил України та обсяги охоплення особового 
складу інформаційно-пропагандистськими заходами. 

Уточнено відомості про умови становлення та розвитку інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 
Сил України у 1992-2014 роках та чинники, що впливали на нього. 
Обґрунтовано, що вплив виявлених чинників призвів до зниження морально-
психологічного стану особового складу ВМС ЗС України на початковому 
етапі збройної агресії РФ проти України, сприяв переходу частини 
військовослужбовців на бік агресора та став причиною передислокації 
військових частин ВМС з Криму і Севастополя до інших регіонів України. 
Встановлено причини недостатньої ефективності інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 
Сил України у початковому періоді збройної агресії Російської Федерації 
проти України у лютому - березні 2014 року. 

Доповнено існуючу теорію інформаційно-пропагандистського 
забезпечення військ (сил): зокрема виокремлено низку притаманних системі 
інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських 
Силах Збройних Сил України функцій (історичну, символоутворюючу, 
іміджеутворюючу, рекламну, функцію утвердження державної мови); 
розкрито особливості та тенденції розвитку інформаційного впливу на 
особовий склад у збройних силах інших держав і здійснено їх порівняння з 



інформаційно-пропагандистським забезпеченням у Військово-Морських 
Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках, виявлено взаємозв'язок цих 
особливостей з формою державного правління та зовнішньополітичними 
пріоритетами. 

Набули подальшого розвитку історіографія, джерельна база та 
понятійний апарат за темою дослідження. 

Одержані результати дослідження, окремі теоретичні висновки, 
положення й узагальнення були використані під час підготовки підручника 
"Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України", виданого 
у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського у 
2020 р., та навчального посібника "Особливості організації морально-
психологічного супроводу в арміях зарубіжних країн", виданого Науково-
дослідним центром гуманітарних проблем Збройних Сил України у 2020 р. 
(акт впровадження результатів дисертаційного дослідження від 14 травня 
2020 року); впроваджені у практику професійної підготовки офіцерів 
структур морально-психологічного забезпечення військових частин 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України (військова частина А2062, 
акт впровадження від 06 лютого 2019 року № 166; військова частина А1325, 
акт впровадження від 13 березня 2019 року № 553). 

5. Ступінь достовірності та обґрунтованість наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

У роботі, послідовно та неухильно дотримуючись визначених 
методологічних засад, базуючись на достатній кількості наукових праць та 
історичних джерел, розкриваються й обґрунтовуються її основні положення: 
досвід інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-
Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках; авторська 
періодизація процесу розвитку інформаційно-пропагандистського 
забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України; тенденції 
розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-
Морських Силах Збройних Сил України; тривалість та спрямованість заходів 
інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських 
Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках; відомості про умови 
становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у 
ВМС ЗС України у 1992-2014 роках та чинники, що впливали на нього. їх 
доведення здійснюється дисертантом з належною доказовістю на підставі 
різноманітної за характером та змістом джерельної бази. Загалом 
представлене дослідження є самостійним, логічним за своєю структурою і 
завершеним науковим дослідженням. 

6. Практична значущість дисертації полягає у з'ясуванні причин 
недостатньої ефективності інформаційно-пропагандистського забезпечення у 
Військово-Морських Силах Збройних Сил України в умовах ведення 
Російською Федерацією інформаційних і психологічних операцій проти 
України в районах базування та дислокації Військово-Морських Сил 



Збройних Сил України; наданні практичних рекомендацій щодо 
удосконалення інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-
Морських Силах Збройних Сил України з урахуванням історичного досвіду 
його організації у 1992-2014 роках; використані основних результатів 
дослідження в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та 
впровадженні їх у практику професійної підготовки фахівців структур 
морально-психологічного забезпечення військових частин Військово-
Морських Сил Збройних Сил України. 

7. Повнота опублікування результатів дисертації та особистий внесок 
здобувача до всіх наукових публікацій. 

Основні наукові результати дисертації висвітлені в 11 наукових 
публікаціях (у тому числі в 3 статтях у періодичних наукових виданнях 
інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та 
розвитку і Європейського Союзу; у 8 статтях у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових фахових видань України (з них 1 у виданні, 
проіндексованому у базі даних Web of Science Core Collection)). 

Статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до 
Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 
Європейського Союзу 

1. Підопригора І. І. Інформаційно-пропагандистське забезпечення у 
Військово-Морських Силах Збройних Сил України в 1992-2014 роках: 
теоретико-методологічні аспекти. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 
(East European Scientific Journal), Warsaw, 2019. #5 (45), part 8. P. 36-41. 
URL: https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_may8.pdf. 

У роботі розглянуто теоретико-методологічні основи інформаційно-
пропагандистського забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України у 1992-2014 роках: визначено сутність, зміст, мету і завдання, 
виокремлено функції. Виходячи зі специфіки діяльності українського флоту 
визначено низку функцій інформаційно-пропагандистського забезпечення, 
раніше не виділених вітчизняними дослідниками. 

2. Підопригора І. І. Умови та чинники впливу на інформаційно-
пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 
України у 1992-2014 роках. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2020. 
No 51. P. 3-8. 

У роботі визначено чинники впливу на становлення та розвиток 
інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських 
Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках. Охарактеризовано вплив 
зазначених чинників на становлення та розвиток інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 
Сил України у 1992-2014 роках. 

3. Подопригора И. Опыт информационно-пропагандистского 
обеспечение в военно-морских силах вооруженных сил Украины в 1992-2014 
годах: теоретический аспект. SDirect24. Scientific Journal. Warszawa, 1 April 

https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_may8.pdf


2020. № 2(13). P.7-30. URL: https://fl58d7e3-4244-42bb-ab94-
650fd6c6912b.filesusr.com/ugd/527eac_3f67aed3ca2843cabda72ca87382fD63.pdf. 

У роботі на підставі узагальнення історичного досвіду визначено 
тенденції розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у 
Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках та 
запропоновано принципи інформаційно-пропагандистського забезпечення, 
які б відповідали вимогам сьогодення. 

Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 
видань України 

1. Ihor Pydoprihora. Contemporary historiographie of information-
propaganda maintenance in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 
(Сучасна історіографія інформаційно-пропагандистського забезпечення у 
Військово-Морських Силах Збройних Сил України). Східноєвропейський 
історичний вісник, 2018. Вип. 8. С. 194-205 ( Web of Science Core Collection 
(Emerging Sources Citation Index)). 

У роботі на підставі аналізу історіографії інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 
Сил України доведено, що в переважній більшості до вивчення 
інформаційно-пропагандистського забезпечення зверталися науковці вищих 
військових навчальних закладів, які готували фахівців відповідного 
напрямку, а наукові роботи виконувались переважно колективами авторів та 
використовувались у навчальних цілях, натомість історичний досвід 
організації інформаційно-пропагандистського забезпечення Військово-
Морських Сил Збройних Сил України впродовж 1992-2014 років 
залишається недослідженим. Зокрема встановлено, що малодослідженими 
залишаються особливості організації інформаційної роботи під час анексії 
Криму Російською Федерацією у лютому - березні 2014 року. 

2. Підопригора І.І. Методологія дослідження інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 
Сил України (1992-2014 pp.). Історичні студії суспільного прогресу: 
електронний науковий журнал. Глухів : Глухівський національний 
педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2019. Випуск 7. 
С.109-117. DOI : 10.313 76/2411-5177-2019-7-109-117. URL: 
http://issp.gnpu.edu.ua/sites/default/files/doc/pidoprygorna.pdf. 

У роботі визначено підходи та методи до студіювання інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 
Сил України. Зазначено, що проблем суто методологічного характеру 
дослідження вказаного виду забезпечення торкалася у своїх працях незначна 
кількість науковців. Окреслено найбільш доцільні загальнонаукові підходи і 
методи: історичний, логічний, структурно-функціональний, системний та 
термінологічний. Акцентовано увагу на необхідності поряд з 
загальнонауковими широко застосовувати підходи інших наук, зокрема 
цивілізаційний, конфліктологічний, інформаційний, антропоцентричний, 

http://issp.gnpu.edu.ua/sites/default/files/doc/pidoprygorna.pdf


аксеологічний та діяльнісний підходи, положення загальної та військової 
психології, соціології. 

3. Підопригора І.І. Умови та чинники впливу на організацію 
інформаційно-пропагандистського забезпечення Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України у 2014 році. Військово-науковий вісник. Львів : 
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2018. № 29. 
С. 216-229. 

У роботі висвітлено умови та чинники впливу на організацію 
інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських 
Силах Збройних Сил України під час анексії Автономної Республіки Крим, 
передислокації з тимчасово окупованої території, відновлення боєздатності, 
дій з прикриття ділянок державного кордону у південних регіонах та участі в 
антитерористичній операції на сході України у 2014 році. З'ясовано, що 
умови, в яких діяли Військово-Морські Сили Збройних Сил України 
впродовж 2014 року, були доволі специфічними, відмінними від тих, які 
прописані в бойових статутах та настановах, і які відпрацьовувались в ході 
попередніх навчань, що накладало свій відбиток на організацію 
інформаційно-пропагандистського забезпечення. 

4. Ігор Підопригора. Ефект інформаційного вакууму як чинник впливу 
на організацію інформаційно-пропагандистського забезпечення Військово-
Морських Сил Збройних Сил України у лютому-березні 2014 року. 
Військово-історичний меридіан. Київ : Національний музей історії України у 
Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, 2018. № 1(19). С.64-78. 

У роботі досліджено явище інформаційного вакууму, наведено приклади 
його застосування в ході локальних війн і збройних конфліктів останніх 
десятиліть, та детально розглянуто його вплив на організацію інформаційно-
пропагандистського забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України під час окупації Автономної Республіки Крим Російською 
Федерацією у лютому-березні 2014 року. 

5. Підопригора І. І. Вплив суспільно-політичної обстановки на 
інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах 
Збройних Сил України в 1992-2014 роках. Воєнно-історичний вісник. Київ : 
НУОУ, 2019. № 2(32). С.65-87. 

У роботі на підставі оцінювання суспільно-політичної обстановки у 
південних регіонах України у 1992-2014 роках розкрито вплив її елементів 
на становлення та розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення 
у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Встановлено, що 
суспільно-політична обстановка була вагомим чинником впливу на 
інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах 
Збройних Сил України. Також висвітлено проблемні питання оцінювання 
суспільно-політичної обстановки як функції інформаційно-
пропагандистського забезпечення. 

6. Підопригора І. І. Розвиток нормативно-правової бази інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 



Сил України в 1992-2014 роках. Воєнно-історичний вісник. Київ : НУОУ, 
2019. №3(33). С.54-73. 

У роботі висвітлено результати аналізу нормативно-правової бази 
інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських 
Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках. Встановлено, що ґенеза 
нормативно-правових актів стала вагомим чинником впливу на розвиток 
інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських 
Силах Збройних Сил України в окреслений період, адже саме її розвиток 
забезпечував якісні зміни та оперативно відображав зміни поглядів 
керівництва держави та Збройних Сил на організацію інформаційно-
пропагандистського забезпечення. Розкрито особливості та виявлено 
проблемні питання нормативного регулювання інформаційно-
пропагандистського забезпечення та тенденції у розвитку нормативно-
правової бази. 

7. Підопригора І. І. Періодизація розвитку інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 
Сил України в 1992-2014 роках. Воєнно-історичний вісник. Київ : НУОУ, 
2019. №4(34). С.95-115. 

У роботі обґрунтовано періодизацію становлення та розвитку 
інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських 
Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках. Встановлено, що 
становлення та розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у 
ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. відбувалося в 6 періодів. Виокремлення 
періодів розвитку предмету дослідження дало змогу встановити специфічні 
ознаки його історичного розвитку та спрямованість його розвитку за 
стандартами держав-членів НАТО, що в умовах сучасних трансформацій 
інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України 
за відсутності комплексного історичного дослідження в цьому напрямку 
слугуватиме важливим джерелом досвіду. 

8. Підопригора І. І. Проблемні питання інформаційно-
пропагандистського забезпечення у світлі російсько-української війни. 
Військово-науковий вісник. Львів : Академія сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного, 2018. № 30. С. 217-237. 

У роботі розкрито проблемні питання організації інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України в умовах 
мирного часу та в сучасних умовах російсько-української війни, а також 
запропоновано шляхи їх вирішення. 

Крім того, у наукових виданнях, включених до переліку наукових 
фахових видань України, опубліковано 6 статей, які додатково відображають 
наукові результати дисертації. Усі публікації здійснені здобувачем 
одноосібно. 

Апробацію матеріалів дисертації засвідчують 14 наукових праць - тез 
виступів на наукових форумах, наукових і науково-практичних конференціях 
(семінарах), з них 3 міжнародних та 8 всеукраїнських. 



8. Особистий внесок здобувана в науку полягає в тому, що: 
уперше: 
запропоновано та обґрунтовано авторську періодизацію становлення та 

розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-
Морських Силах Збройних Сил України; 

виявлено тенденції розвитку інформаційно-пропагандистського 
забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України; 

визначено тривалість та спрямованість заходів інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних 
Сил України у 1992-2014 роках; 

уточнено та доповнено: відомості про умови становлення та розвитку 
інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України у 1992 -
2014 роках та чинники, що впливали на нього; існуючу теорію інформаційно-
пропагандистського забезпечення військ (сил); статистичні данні з обраної 
теми; 

набули подальшого розвитку історіографія, джерельна база та 
понятійний апарат за темою дослідження. 

9. Відповідність вимогам до оформлення дисертації та доброчесності. 
Оцінка цілісності змісту та стилю написання. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного 
розділу, списків використаних джерел у кінці кожного розділу, загальних 
висновків, 18 додатків на 180 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації складає 615 сторінок, із них основного 
тексту - 228 сторінок, та містить результати власних досліджень. 

Рівень оригінальності тексту становить 87%. Усі використані у праці 
запозичення є правомірними, а саме: цитатами наукових творів, що 
використовуються, з обов'язковим посиланням на його автора і джерело 
цитування з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для 
посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні. 

У роботі здобувачем чітко та змістовно визначено мету та основні 
завдання, об'єкт та предмет дослідження, використано праці вітчизняних та 
іноземних науковців. Матеріли дисертації викладені науковим стилем, 
доступною мовою, послідовно, стисло та грамотно, характеризуються 
єдністю змісту. 

У цілому дисертаційна робота Підопригори 1.1. "Інформаційно-
пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 
України у 1992-2014 роках" представляє закінчене дослідження, яке 
виконано на високому науковому рівні, повністю відповідає вимогам пункту 
10 "Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 06 
березня 2019 року № 167, встановленим до дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії. 



10. Дисертація не містить таємної інформації та інформації з 
обмеженим доступом. 
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