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подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 254 
«Забезпечення військ (сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону» 

Ступінь актуальності обраної теми 

Актуальність теми рецензованої наукової праці викликана насамперед 
потребою вивчення історичного процесу становлення та розвитку інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 
України у 1992-2014 роках з огляду .на триваючу збройну агресії Російської 
Федерації проти України, у якій домінуючу роль відіграють заходи інформаційно-
психологічного впливу агресора на особовий склад Збройних Сил України. Не 
менш важливим є й гносеологічний аспект - іманентні потреби сучасної історичної 
науки докопуватися до нових пластів історії, продукувати нові знання та 
переосмислювати їх. 

і Іаукова актуальність дослідження визначається також недостатньою 
науковою розробленістю геми та відсутністю комплексного історичного 
дослідження процесу становлення і розвитку інформаційно-пропагандистського 
забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, яке б 
узагальнювало досвід його організації у 1992-2014 роках 

Обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій,, 
сформульованих V дисертації 

Усвідомлюючи складність тематичного поля. Ігор Іванович чітко 
сформулював об'єкт, предмет і мету дослідження. Цілком переконливим є 
обгрунтування його хронологічних меж. Для успішного досягнення мети роботи 
дисертант визначив низку завдань, а саме: провести аналіз історіографії та 
охарактеризувати джерельну базу, розкрити методи дослідження та висвітлити 
теоретико-методологічні засади інформаційно-пропагандистського забезпечення у 
Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках; виявити 
чинники та визначити їх вплив на становлення га розвиток інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 
України у 1992 2014 роках; встановити напрями розвитку інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 
України у 1992-2014 роках, тривалість і спрямованість інформаційно-
пропагандистських заходів; виявити тенденції розвитку інформаційно-
пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 
України у 1992-2014 роках; надати рекомендації щодо використання результатів 
дослідження у практичній діяльності Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України. 



Приємне враження справляє детальність аналізу історіографічного доробку 
досліджуваної проблеми. Достатньо репрезентативною є джерельна база 
дисертаційної роботи. Її основу склали діючі нормативно-правові акти; 135 
документів з трьох фондів Галузевого державного архіву Міністерства оборони 
України; публікації у періодичних друкованих виданнях; наукові, науково-
довідкові та довідкові видання, статистичні матеріали; спогади учасників подій; 
матеріали з архіву автора. 

В роботі знайшли належне обґрунтування низка висунутих автором 
положень. Зокрема, про те, що «ШЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. являло 
собою перехідну від східної до західної модель організації інформаційного впливу 
на особовий склад» (с.113); впродовж 1992-2014 років процес розвитку ШЗ у ВМС 
ЗС України пройшов шість періодів (с.166). особливості кожного з яких 
аналізуються дисертантом у третьому розділі роботи. 

Позитивною стороною наукового дослідження є формулювання Ігорем 
Івановичем, на підставі узагальнення історичного досвіду, рекомендацій щодо 
впровадження результатів дослідження у практичну діяльність ВМС ЗС України. 
Зокрема, визначено напрями, за якими має відбуватися удосконалення ШЗ у ВМС 
ЗС України, та практичні заходи з їх реалізації. Виявлені взаємозв'язки, тенденції 
розвитку ШЗ у ВМС та практика інформацІйно-пропагандистської діяльності, 
дозволили запропонувати принципи - загальні положення, правила та 
рекомендації, які сприятимуть досягненню мети ШЗ в умовах триваючої збройної 
агресії РФ проти У країни. 

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій 

Новаційні риси в дисертації полягають утому, що вперше: узагальнено досвід 
інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 
Збройних Сил України у 1992 201.4 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; виокремлено 
низку притаманних системі інформаційно-пропагандистського забезпечення у 
Військово-Морських Силах Збройних Сил України функцій історичну, 
символоутворюючу. іміджеутворюючу, рекламну, функцію утвердження державної 
мови; досліджено розвиток нормативно-правової бази з питань інформаційно-
пропагандистського забезпечення та розкрито організацію структур, на які 
покладалися завдання організації 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; 
запропоновано типологію організації інформаційного впливу на особовий склад 
свої сил (військ); 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; положення існуючої теорії 
інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил); статистичні даині з 
обраної теми. 

Загальні висновки до дисертації є цілком обґрунтованими, в повній мірі 
акумулюють основні результати роботи, оскільки випливають з її змісту та 



відповідають науково-дослідницьким завданням. Здобувачем запропоновано 
практичні рекомендацій щодо вдосконалення інформаційно-пропагандистського 
забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України з урахуванням 
історичного досвіду його організації у 1992-2014 роках. 

Повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою 
дисертації 

Результати наукового пошуку були апробовані автором у 34 публікаціях, із 
них: 8 статей - у наукових фахових виданнях України, в тому числі одне з яких 
включене до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science, 3 у 
періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації 
економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу; 23, які 
додатково засвідчують апробацію матеріалів дисертації, у збіриниках матеріалів 
наукових конференцій та семінарів (14 позицій) і у збірниках наукових статей (9 
позицій). 

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності 
Рівень оригінальності тексту дисертації становить 87%. Усі використані у 

праці запозичення є правомірними, порушення академічної доброчесності не 
виявлено. 

Зауваження та побажання до змісту дисертації. 
Констатуючи в цілому належний кваліфікаційний рівень рецензованої 

дисертації, варто висловити деякі зауваження, рекомендації й побажання: 
1. Автор стверджує, що «під час дослідження стану наукової розробленості 

обраної теми нами не виявлено відповідних доробок іноземних фахівців», тому він 
не вважав за потрібне зробити аналіз зарубіжної літератури з досліджуваної 
проблеми. Однак, в тексті дисертації: 1. Ним досить ґрунтовно аналізується 
організація інформаційного впливу на особовий склад у Військово-Морському 
Флоті СРСР до 1992 p.. При цьому автор цілком доречно посилається на роботи 
фахівців радянського періоду (позиції 12, 20, 21, 29. 55, 92 і ін. в списку літератури 
до розділу), однак в параграфі про історіографію проблеми чомусь не аналізує цей 
масив літератури; 2. У параграфі 2.2. автор посилається на «проведене нами 
дослідження організації інформаційного впливу на особовий склад у збройних 
силах інших держав під час локальних війн і збройних конфліктів другої половини 
XX ст. та у період 1992-2014 рр.» (с.96), але, знову ж гаки, не вважає за потрібне 
виокремити зарубіжну літературу в окремий історіографічний блок. 

2. У розділі «Висновки» не достатньо чітко виокремлено положення, які 
відображають результати вирішення завдань, поставлених у вступній частині 
роботи, наприклад, першого. 

3. Окремі твердження автора роботи вимагають більш чіткішого 
формулювання. Наприклад, не зовсім зрозумілим видається причинно наслідковий 
зв'язок, сформульований автором у тезі: «проведення інформаційних і 
психологічних операцій у районах базування та дислокації BMC ЗС України було 
вагомим чинником негативного впливу на розвиток інформаційно-
пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України, оскільки у 1992-2014 pp. 
його основними завданнями були формування та підтримання морально-
психологічного стану особового складу, недопущення (зниження) негативного 
інформаційно-психологічного впливу противника» (с. 128). Виникає логічне 
запитання: «А якби основні завдання були інші, то цей чинник був би не 
суттєвим?» 



4. Незважаючи на високий у цілому рівень тексту дисертації, він все ж не 
позбавлений і деяких стилістичних та смислових огріхів. Серед них зазначимо 
типові помилки на кшталт: «являється» замість «є»» - «Являючись відносно 
самостійним процесом»; «являє собою» (с.с. 55. 62), використання прийменника 
«по» замість «з» чи «із» - («робота по зміцненню» (с.84); «заступниками по 
політичній частині» (с.87)); вживання русизмів: «наслідувана» замість 
«успадкована» (с.95). Трапляються повтори та погрішності технічного характеру 

Однак, висловлені зауваження та побажання істотно не впливають на якість 
дисертаційної роботи Ігоря Шдоиритори, носять характер побажань і спонукають 
до дискусії, формою якої і є офіційний захист наукової праці. 

Висновок. Дисертаційна робота «Інформапі йно-про лагандистське 
забезпечення у Військово-Морських С илах Збройних Сил України у 1992-2014 
роках» є завершеною науковою пранею, в якій висвітлені нові науково 
обґрунтовані результати,, що вирішують важливе для сьогодення наукове завдання 
Робота відповідає вимогам постанови .Кабінету Міністрів України від 6 березня 
2019 року № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії», а її автор, Підопрш ора Ігор. Іванович, заслуговує присудження йому 
наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 254 «Забезпечення військ 
(сил)» галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека; безпека, державного 
кордону». 
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