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офіційного опонента д.і.н, проф. О.Є.Лисенка на дисертацію 

І.І.Підопригори «Інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-

Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках», подану на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 254 -

забезпечення військ (сил), галузь знань - 25 - воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного кордону 

Новітнім виміром сучасності в умовах глобалізації стала принципова 

трансформація інформаційного простору, потенціал якого все інтенсивніше 

використовуються у військово-політичних цілях. Різноманітні інструменти і 

лінії комунікації дають змогу використати широкий спектр прийомів та засобів 

психологічного впливу і мобілізації величезної кількості людей одночасно у 

різних куточках планети. Ці обставини помітно зміщують центр ваги у 

протистоянні міх окремими державами з традиційних у площину так званих 

«гібридних» форм і методів, у яких все помітніше місце посідає інформаційний 

вплив на потенційного чи реального супротивника. 

Глибоке розуміння природи та механізмів цього феномену, оволодіння та 

ефективне застосування таких технологій уможливлює не тільки нейтралізацію 

негативного впливу чинників, що становлять загрозу безпеці держави та 

суспільства, а й використання їх як превентивних чи інших прийомів протидії 

недружнім чи агресивним державам. 

Водночас за таких умов особливої ваги набувають заходи, спрямовані на 

інформування та морально-психологічну підтримку, патріотичне виховання 

особового складу Збройних Сил України. 

З огляду на суспільно політичну та міжнародну ситуацію, в якій 

перебувала Україна в останні десятиліття, а також розв'язану керівництвом 

Російської Федерації війну проти України, що супроводжується інформаційною 

експансією та відторгненням Кримського півострова і частини Донбасу, 
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рецензована праця є надзвичайно актуальною як у суто науковому, так і в 

суспільному сенсі. 

Дисертант чітко сформулював обов'язкові атрибути кваліфікаційної 

праці: актуальність, зв'язок з науковими програмами, планами, темами, 

грантами, мету і завдання, об'єкт, предмет, хронологічні рамки, методи 

дослідження, наукову новизну отриманих результатів та їхнє практичне 

значення. 

В історіографічному масиві виокремлено такі групи як монографічні 

видання, науково-дослідні роботи, дисертаційні проекти, наукові статті, 

матеріали наукових форумів, навчальна література. Характеризуючи 

напрацювання попередників у цій та суміжних тематичних нішах, здобувач 

вказує на питання, опрацьовані більшою чи меншою мірою, дискусійні 

проблеми і лакуни, спосіб, у який студіюються аспекти, що становлять ядро 

теми цієї дисертаційної роботи. 

У масиві науково-дослідних робіт (НДР) наукових установ військового 

профілю здобувач виокремлює практичні аспекти, оскільки вони здійснюються 

безпосередньо на матеріалах інформаційно-пропагандистського забезпечення 

військ/сил в Україні та інших державах і вказують на реальний стан справ. 

Системний аналіз історіографії дав підстави для висновку про те, що 

найгрунтовніше до висвітлення теми підійшли автори навчальної літератури 

для вищих військових навчальних закладів, у стінах яких готуються фахівці 

морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України. Крім того, 

І.І.Підопригора констатує «певну неузгодженість викладених» у підручниках 

«теоретичних положень та відсутність єдиних поглядів на інформаційно-

пропагандистське забезпечення», а також той факт, що у навчальній літературі 

здебільшого деталізувалися ті концептуальні підходи та положення, які вже 

були попередньо закладені у чинних на той час нормативно-правових актах 

(с.41). 
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Загалом, характеризуючи існуючий історичний наратив, дослідник виявив 

недостатньо чи практично не освоєні зони, що дало змогу чітко окреслити 

сферу власного наукового пошуку. 

Солідну джерельну базу дисертаційного дослідження сформували 

різноманітні документальні масиви, зокрема: законодавчі та нормативно-

правові акти, архівні документи, археографічні публікації та видання, спогади 

учасників подій, а також матеріали з власного архіву. Вивчення джерел 

зарубіжного походження дало змогу сформувати стереоскопічну картину тих 

чи інших явищ і подій, співставити вітчизняний та закордонний досвід, 

з'ясувати специфіку конкретно-історичних умов і традицій цього напряму 

діяльності відповідних структур Військово-Морських Сил. 

Освоєння архівних комплексів уможливило введення до наукового обігу 

тих нормативно-правових актів, що закладали основу ВМС України та 

визначали всі напрями їхнього становлення і розвитку загалом і морально-

психологічного забезпечення зокрема, у повному обсязі. Для оцінки 

ефективності інформаційно-психологічного забезпечення сил/військ залучено 

матеріали статистики і соціологічних досліджень. Як позитивну рису слід 

відзначити використання для підготовки тексту спогадів безпосередніх акторів 

історичного дійства - офіцерів ВМС України. 

Критична маса джерел, якими послуговувався дисертант, виявилася 

цілком достатньою для успішного виконання поставлених завдань і досягнення 

кінцевої мети кваліфікаційного проекту, виходу на вагомі теоретичні і 

практичні результати. 

Кваліфікаційна робота виконана з використанням міждисциплінарних 

підходів. Окреслюючи власне дослідницьке кредо, здобувач спирається на 

положення теорій збройної боротьби, воєнної безпеки, забезпечення військ, 

систем організації та управління й інших. Формулюючи теоретико-

методологічні засади інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС 

Збройних Сил України, виконавець дисертаційного дослідження конкретизує 

його сутність, зміст, мету, завдання, основні складові, функції, напрями, а 
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також місце у системі всебічного забезпечення ЗС України. При цьому 

виокремлюється низка функцій ІПЗ у ВМС ЗС України, що перебували поза 

увагою українських спеціалістів, - історична, символоутворююча, іміджева, 

рекламна, інформаційно-гігієнічна, утвердження української мови. 

Характеристика організації інформаційного впливу на особовий склад у 

Військово-Морському флоті СРСР супроводжується науковою реконструкцією 

основних форм і засобів партійно-політичної та культурно-просвітницької 

роботи, з'ясуванням її мети і завдань, системи підготовки кадрів 

політпрацівників, перебудови органів та підходів до ІПЗ одразу після розпаду 

Радянського Союзу. 

Аналізуючи досвід організації інформаційного впливу на особовий склад 

у збройних силах інших держав, здобувач використовує апробовану в 

пострадянській історіографії типологізацію, згідно з якою існують «західна» і 

«східна» моделі, що відповідають певним історичним традиціям, політичним 

режимам, особливостям інформаційного простору у тій чи іншій країні та 

визначають інституційні форми. Іманентними рисами «західної» моделі 

дослідник вважає відсутність єдиної поліфункціональної структури та 

виконання широкого спектру функцій різними службами. До основних 

тенденцій розвитку «західної» моделі ІПЗ у тексті віднесено: трактування 

інформаційного простору як виміру ведення воєнних дій; переведення 

інформаційного впливу на особовий склад у віртуальний простір; практику 

поліконфесійного задоволення релігійних потреб військовослужбовців; 

збалансоване поєднання заходів інформаційного впливу та матеріального 

стимулювання. 

Для «східної» моделі визначальним вважається загальнодержавна система 

ідеологічної роботи, а також поліфункціональний характер структур, на які 

покладалися ці обов'язки. Дослідник констатує, що така модель виявилася 

менш адаптованою до виконання бойових завдань, ніж «західна». Серед 

основних тенденцій, пов'язаних з функціонуванням «східної моделі», 

перелічуються: використання інформаційного впливу як компенсаторного 
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чинника незадовільного соціального захисту і матеріального забезпечення; 

фокусування уваги на підтриманні військової дисципліни; реформування 

організаційних форм та оновлення нормативно-правової бази; перехід від 

світської моделі задоволення релігійних потреб до американської; переведення 

значного сегменту ІПЗ у віртуальний простір; перетворення державної ідеології 

на стрижень політико-виховної роботи. 

Для українських збройних сил упродовж 1992-2014 рр., як слушно 

зауважує дисертант, притаманна почергова зміна орієнтації то на «західну», то 

на «східну» моделі ІПЗ. 

Глобальною реальністю сучасного світу стали інформаційно-психологічні 

операції інших держав проти України. Визначившись із термінологією, 

здобувач розкриває спрямування і зміст таких дій щодо України з боку США, 

Російської Федерації, Румунії, Туреччини. Та якщо США проводили такі 

операції з метою підтримки стабільності в Україні та цьому єврорегіоні, то 

решта країн переслідували інші цілі. І.І.Підопригора простежує послідовні дії 

керівництва РФ у формі інформаційних і психологічних операцій, спрямовані 

на дестабілізацію суспільно-політичної, міжконфесійної міжетнічної ситуації у 

східних та південних регіонах нашої держави, що стало прологом масштабної 

відкритої агресії і порушення територіальної цілісності України. 

Предметом окремого дослідження стала суспільно-політична обстановка 

у районах базування і дислокації ВМС ЗС України після набуття нею 

суверенітету, що є логічним продовженням розвитку попереднього фрагмента 

праці. При цьому СПО у районах базування та дислокації ВМС України 

трактується як чинник впливу на предмет дослідження, а процес її оцінювання 

- як важлива функція системи ІПЗ у Військово-Морських Силах Збройних сил 

нашої держави. Завдяки використанню статистичних викладів, зокрема 

матеріалів соціологічного моніторингу, відтворюється загальна картина 

настроїв місцевого населення та особового складу українських частин і 

підрозділів, що формувалися значною мірою під домінуючим впливом 

російських ЗМІ та Інтернету, також Російської православної церкви. Не 
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залишено увагою економічний чинник, який став одним із визначальних для 

військовослужбовців (і в першу чергу офіцерського корпусу) та одним з 

факторів лояльності до Української держави. Через призму СПО висвітлюється 

оцінювання загроз національній безпеці військовими фахівцями. Одночасно з 

позитивними рисами автор висвітлює недоліки процедури оцінювання СПО, що 

негативно позначалося на її кінцевому результаті та не стало приводом для 

суттєвих змін в організації СПО в районах базування і дислокації 

ВМС ЗС України. 

У праці наголошено на важливому значенні нормативно-правового 

супроводу інформаційно-пропагандистського забезпечення Військово-

Морських Сил ЗСУ. Виконавець кваліфікаційної роботи виокремлює дві групи 

документів: конституційно-правові акти, які формували загальні засади 

державної інформаційної політики і нормативно правові акти, що діяли у 

військовій сфері та безпосередньо регулювали ІПЗ у ВМС ЗСУ та загалом 

Збройних Силах України. Не обмежуючись загальним оглядом нормативно-

правової бази, дослідник виокремлює 5 етапів її розвитку, аналізує зміст 

основних документів, вказує на їхню роль у вдосконаленні цього сегменту 

військового будівництва в нашій країні, пошуці оптимальних інституційних 

форм та змісту відповідних заходів. Аналогічним чином репрезентується ще 

один сегмент документів - директиви командувача ВМС ЗС України. Серед 

недоліків у цій сфері наголошується на тому, що у багатьох нормативно-

правових актах простежуються рудименти радянської доби, дублювання та 

різні концептуальні підходи в документах, що існували одночасно, а організація 

ІПЗ у ВМС ЗС України в бойових умовах упродовж тривалого часу чітко не 

регламентувалася. Не існувало також консолідованого погляду на методику 

оцінювання суспільно-політичної обстановки. Лише збройна агресія Російської 

Федерації спричинила вироблення єдиних підходів у загальних керівних 

документах, що виключало різночитання і сприяло уніфікації нормативно-

правової бази. 
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Висвітлюючи основні етапи еволюції структур, які упродовж 1992— 

2014 років виконували завдання з організації ІПЗ у ВМС ЗС України, дисертант 

зосереджується на їхніх функціональних характеристиках, компетенції, 

штатних аспектах, новаціях, засобах подолання радянських рудиментів та 

підходів до інституційного оформлення цієї ділянки роботи, закріпленні усіх її 

аспектів у статутах Збройних Сил. На підставі опрацювання емпіричних 

матеріалів здобувач висловив думку про те, що у вказаний період ІПЗ у 

ВМС ЗС України трансформувалося зі «східної» на «західну» модель, час від 

часу набуваючи комбінованих форм. 

Заключний фрагмент дисертації присвячений детальній, поетапній 

реконструкції становлення і розвитку інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у ВМС ЗС України. Автор намагався взяти до уваги всі без 

винятку чинники (і позитивні, і негативні), що безпосередньо чи 

опосередковано позначалися на вказаних процесах, а також виокремити 

провідні тенденції у підходах до реалізації поставлених завдань. Ідеться 

насамперед про інституційні та кадрові проблеми початкової фази організації 

ІПЗ, формування відповідної нормативно-правової бази, створення періодичної 

преси, спроможної подолати несприятливий і навіть негативний, 

антиукраїнський інформаційний фон у місцях дислокації частин та підрозділів 

ВМС ЗС України, впровадження української мови у військове середовище, 

задоволення релігійних та культурних потреб військовослужбовців, методичне 

забезпечення та форми і способи гуманітарної підготовки особового складу. 

Як постає з тексту дисертації, важливим етапом удосконалення ІПЗ у 

ВМС нашої держави стали 1993-1998 роки, коли склалася ієрархія нормативно-

правових актів, що регулювали цю сферу. Водночас відбулося повернення від 

СПС до ВР, що знаменувало дрейф до «східної» моделі з виразною радянською 

спадщиною, не в останню чергу спричинене падінням військової дисципліни. 

Та все ж, як стверджує здобувач поряд с пострадянсько-проросійським 

наративим постав національно-державницький український, що 

віддзеркалювало складний процес змін в історичній політиці держави та 
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громадянської самоідентифікації військовослужбовців у рамках становлення 

української політичної нації. Детально описуються спрямування, зміст і форми 

культурно-виховної та просвітницької роботи, а також засоби протидії 

негативному інформаційно-психологічному впливу спеціальних служб 

Російської Федерації на особовий склад українських ВМС. 

Період 1998-2006 рр. позначений у кваліфікаційному проекті з'ясуванням 

особливостей організації ІПЗ з появою Концепції виховної роботи у Збройних 

силах України (1998 р.), Концепції морально-психологічного забезпечення 

підготовки та ведення операцій (бойових дій) (1999 р.) та Концепції 

гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України (2004 р.) На 

думку І.І.Підопригори, і в цей час пріоритетним напрямом діяльності 

відповідних структур залишалося підтримання належного рівня військової 

дисципліни. Разом вказаний період оцінюється як найстабільніший у розвитку 

ІПЗ у ВМС ЗС України, коли воно «утвердилося як важливий засіб впливу на 

свідомість військовослужбовців» і сприяло реалізації Державної програми 

реформування та розвитку Збройних Сил нашої країни. 

Власними особливостями позначений наступний період у розвитку ІПЗ у 

ВМС ЗС України, які у дисертаційному проекті пов'язуються з ґрунтовною 

перебудовою та орієнтацією на стандарти НАТО. Виокремлюючи два етапи, 

дослідник демонструє динаміку змін та поступальним рухом у напрямі до 

«західної» моделі упродовж 2006-2010 рр. та поверненням до «східної» моделі 

у наступні роки. Такі непослідовні кроки пояснюються різною політичною 

орієнтацією і геополітичною стратегією Президентів України В.Ющенка і 

В.Януковича. 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення у ВМС ЗС України у 2013— 

2014 рр. висвітлюється через призму складних суспільно-політичних процесів, 

а також українсько-російських міждержавних відносин. Здобувач вважає, що 

через військово-ідеологічну підготовку (ВІП) здійснювався прихований вплив 

на українських військовослужбовців у вигідному російській стороні напрямі. 
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Фактично це стало частиною масштабного сценарію гібридної війни проти 

нашої держави. 

В останньому підрозділі розкриваються особливості ШЗ у Військово-

Морських силах ЗСУ під час окупації Кримського півострова військами РФ. 

Характеристика умов, у яких перебували військовослужбовці в районах 

дислокації ВМС ЗС України, переконливо свідчить про вкрай несприятливу 

суспільно-політичну ситуацію, сформовану спеціальними зусиллями 

російських спецслужб, а також окупацією суверенної території України. 

Показано, яким чином за цих обставин змінювалися підходи до організації 

інформаційно-психологічного забезпечення, які форми роботи з особовим 

складом застосовувалися. Комплексна характеристика ситуації, що склалася в 

Криму на початку його окупації російськими військовими контингентами, дала 

підстави досліднику дійти висновку про те, що тогочасні події засвідчили 

«неготовність ВМС ЗС України ефективно реагувати на сучасні виклики та 

гібридні методи російської агресії» (с. 352). Зокрема це знайшло вияв у 

неспроможності командування і структур ШЗ протидіяти інформаційно-

психологічному впливу противника в умовах стрімкого погіршення СПО та 

виведення з ладу системи управління військами(силами). Водночас на прикладі 

українсько-російського протистояння довкола о. Тузла показані заходи ШЗ, 

завдяки яким вдалося підтримати МПС особового складу українських 

підрозділів на належному рівні. 

Кваліфікаційну роботу завершують обґрунтовані висновки, теоретичні 

положення та міркування, що мають практичне значення для сучасного етапу 

військового будівництва в Україні та протидії російській інформаційній 

експансії і збройній агресії. 

Не можна не відзначити надзвичайно інформативні «Додатки», до яких 

автор періодично апелює у тих випадках, коли цього потребує розкриття 

окремих аспектів у детальнішому ракурсі. З одного боку, це не перевантажує 

основний текст, а з іншого, - дає змогу заглибитися у спеціальні питання і 

предметніше з'ясувати їхню сутність. 
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Констатуючи загалом високий науковий рівень кваліфікаційної роботи, 

слід висловити кілька міркувань, зауважень та рекомендацій. 

У завданнях дисертації відсутній пункт про встановлення ефективності 

діяльності структур, що здійснювали ІПЗ у ВМС ЗС України. 

Варто було би глибше диференціювати об'єкт і предмет дослідження. 

Викликає сумнів у існуванні «термінологічного» та «інформаційного» 

підходів до наукового пізнання, адже вони вважаються органічними 

складовими інших інструментів наукових студій. Дещо штучним видається і 

принцип «наступності», оскільки цей елемент є елементом різних аналітичних 

процедур. 

На с. 52 зазначається, що загальнонаукові методи дослідження стали 

важливим доповненням до історичних методів. Натомість у ієрархії 

фундаментальних досліджень загальнонаукові методи посідають провідне 

місце, забезпечують теоретичну складову наукового процесу, а спеціальні 

застосовуються для розв'язання конкретних проблем. 

Детальнішого пояснення потребує твердження про те, що до першої 

половини 90-х років відноситься «діяльність військового керівництва держави 

щодо задоволення релігійних потреб військовослужбовців ЗС України, яка в 

подальшому трансформувалася у напрям інформаційно-пропагандистського 

забезпечення» (с. 34-35). Адже по суті йдеться безпосередньо не про 

ідеологічну, а про морально-психологічну сферу, в якій прикладаються дещо 

інші засоби, а саме - душпастирська опіка і задоволення духовних потреб 

військовослужбовців. 

На с. 52 автор стверджує, що «понятійний апарат інформаційно-

пропагандистського забезпечення почав формуватися у 1992 р. і в цілому 

завершився до 2014 р.» Видається, що це - доволі схематичне уявлення про 

алгоритм функціонування наукового категоріально-понятійного апарату. 

Частина термінів існувала у військово-історичній науці і до 1992 р., деякі з них 

(зокрема ті, що несли надмірне ідеологічне навантаження), вийшли зі вжитку, 
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натомість з'явилася низка нових дефініцій, у яких віддзеркалювалися сучасні 

реалії. 

Наводячи думку російських та білоруських фахівців про те, що помітне 

зниження військової дисципліни спричинило «девальвацію духовних цінностей 

суспільства загалом та особистості зокрема», автор змінює місцями причини і 

наслідки цього явища. Збройні сили віддзеркалюють загальні процеси в державі 

й суспільстві, а не навпаки, оскільки вони є лише частиною великого цілого. 

Враховуючи ту обставину, що дисертант акумулював масив джерел 

особового походження, очікувалося їхнє ширше використання у тексті з метою 

ілюстрації того, як сприймалися кроки військово-політичного керівництва 

держави в окресленому напрямі військового будівництва «знизу», власне 

військовослужбовцями і тими, хто виконував функції ШЗ у ВМС за 

посадовими обов'язками. 

Попри легітимацію словосполучення «відродження духовності» у низці 

керівних документів, виглядає сумнівною наукова коректність його 

застосування для розкриття напряму роботи, спрямованого на задоволення 

духовно-релігійних потреб військовослужбовців, адже воно по суті означає 

відсутність духовності у мешканців України до початку 90-х років, а також 

обмежує цей феномен лише релігійним виміром. 

У тексті місцями трапляються невдалі словосполучення і стилістичні 

звороти на кшталт «високий морально-психологічний стан», «започаткованій 

на початку» (с. 34), «носять характер», «функціонування ідеологічної роботи» 

(с. 90), «видаються комерційні видання» (с. 101), «надзвичайним рівнем 

суспільно-політичної обстановки» (с. 343), а також русизми («являють собою», 

«відношення до вступу», «у тому числі», «радіо віщання», «приймали активну 

участь», «виключно», «убув» та інші). 

Однак окремі недоліки суттєво не впливають на загальну високу оцінку 

праці, яка є самостійним, оригінальним дослідженням актуальної в науковому і 

суспільно-політичному сенсі теми. 
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Попри окремі недоліки, дисертаційний проект І.І.Підопригори 

«Інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 роках», є самостійним дослідженням, що 

розкриває актуальну в науковому суспільному сенсі тему, і відповідає 

спеціальності 254 - забезпечення військ (сил), галузь знань - 25 - воєнні науки, 

національна безпека, безпека державного кордону та профілю спеціалізованої 

вченої ради, до якої її подано до захисту. За своїм науково-теоретичним рівнем, 

актуальністю, новизною вирішених завдань, обґрунтованістю основних 

положень і висновків дисертація повністю відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24 липня 2013 р., зі змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 р. «Про затвердження 

порядку присудження наукових ступенів а її автор І.І.Підопригори заслуговує 

на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 254 -

забезпечення військ (сил), галузь знань - 25 - воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного кордону. 
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