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Актуальність теми. В умовах розвитку суспільства знань 

відбуваються трансформації, які характеризують глибокі зміни, зокрема в 

сфері зовнішніх зв’язків держави. Сучасну соціально-комунікативну 

реальність визначає не просто провідна роль знань та інформації в усіх 

сферах життєдіяльності людей, а використання цих знань та інформації для 

генерування нових знань і технологій, що забезпечують комунікацію. 

Інтелектуалізація суспільної діяльності, що відбувається завдяки новітнім 

засобам обробки та представлення інформації в каналах соціальних 

комунікацій, вимагає також нових підходів до організації діяльності 

дипломатичних представництв. Саме інформаційно-аналітична діяльність, як 

особлива сфера людської діяльності, покликана забезпечити інформаційні 

потреби суспільства за допомогою когнітивних технологій через переробку 

вихідної інформації й отримання якісно нового знання. Тому актуальність 

дисертаційного дослідження Ю. В. Чепелюк не викликає сумнівів, оскільки 

обґрунтовано та доведено, що інформаційно-аналітична діяльність 

дипломатичного представництва – це специфічний вид професійної 

діяльності, орієнтований на вирішення завдань інформаційного забезпечення 

власної функціональної активності, публічного інформування громадян, 

організацій, інститутів громадянського суспільства в країні перебування та 

забезпечення взаємодії з ними, а також з нетрадиційними а́кторами 

дипломатії своєї країни, підготовку для керівництва профільного 

міністерства та держави загалом інформаційно-аналітичних документів 



(інформаційно-довідкові, звітні документи, документи зовнішньо-

дипломатичного листування та документи аналітико-прогностичного 

характеру).  

Дослідницею було сформульовано ряд практичних рекомендацій для 

а́кторів української дипломатії, а саме: необхідно розробити концепцію та 

відповідну їй програму здійснення інформаційно-аналітичної діяльності у 

сфері дипломатії, що дасть змогу об’єднати зусилля різних офіційних і 

неофіційних, державних і недержавних а́кторів української дипломатії. Їхня 

робота повинна бути координована відповідним центром, який 

прогнозуватиме ситуації на підставі співпраці а́кторів української дипломатії 

та обґрунтовуватиме необхідні рішення; звернути увагу на рівень володіння 

спеціалістами з інформаційно-аналітичної діяльності дипломатичних 

представництв методами та інструментами інформаційно-аналітичної 

діяльності і цифровими технологіями. З метою підвищення їх професійної 

кваліфікації відповідно до вимог цифровізації розробити рамку цифрових 

компетенцій спеціалістів з інформаційно-аналітичної діяльності 

дипломатичних представництв. 

Обгрунтованість та достовірність наукових положень, результатів 

та висновків дисертації Ю. В. Чепелюк забезпечують: відповідна джерельна 

база, яка складається з  широкого кола різноманітних видів і категорій 

джерел, що переважно вперше вводяться в науковий обіг та використання 

системного, структурно-функціонального і діяльнісного підходів, що 

дозволило здобувачці всебічно розглянути інформаційно-аналітичну 

діяльність у сфері дипломатії як складну і цілісну систему, з’ясувати її 

сутнісні характеристики та виявити форми їх прояву. Аргументація 

теоретичних положень і висновків здійснювалася на основі застосування 

факторного аналізу, загальнонаукових методів, принципів і прийомів 

пізнання закономірностей функціонування інформаційних систем, що 

використовуються в інформаційній справі та суміжних науках. 



Наукова новизна отриманих результатів. Шляхом комплексного 

дослідження з’ясовано особливості та головні проблеми інформаційно-

аналітичної діяльності у сфері дипломатії. Запропоновано умови підвищення 

ефективності інформаційно-аналітичної діяльності дипломатичних 

представництв. Розроблено основи організації інформаційно-аналітичної 

діяльності у сфері дипломатії в умовах цифровізації, що включають систему 

принципів, напрями інформаційно-аналітичної роботи, стратегію реалізації 

та критерії оцінювання її результативності. Також в роботі уточнено поняття 

«інформаційно-аналітична діяльність у сфері дипломатії» та критерії 

оцінювання стану інформаційно-аналітичної роботи дипломатичних 

представництв.  

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що його висновки і рекомендації створюють 

теоретико-методичне та організаційне підґрунтя для формування програм 

розвитку інформаційно-аналітичного простору у сфері дипломатії. 

Результати дослідження можуть бути безпосередньо використані у 

професійній дипломатичній практиці, під час інформаційного супроводу 

діяльності зовнішньополітичних відомств, прес-аташе дипломатичних місій, 

а також дипломатами та державними діячами, які здійснюють інформаційно-

роз’яснювальну роботу, інформаційний супровід зовнішньої політики 

держави. Більшість теоретичних та емпіричних аспектів дослідження можуть 

застосовуватися під час викладання навчальних курсів з організаційних засад 

інформаційно-аналітичної роботи, основ інформаційно-аналітичної 

діяльності у сфері дипломатії, основ цифрової дипломатії, цифрових 

технологій у дипломатичній практиці та ін.  

Оцінка структури, обсягу та змісту роботи і повноти викладення 

матеріалу в наукових працях. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, семи підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел, 

який включає 239 найменувань. Основний текст викладений на 182 

друкованих аркушах.  



У вступі розкрито актуальність теми, її зв’язок з плановими темами 

комплексного наукового дослідження Київського національного 

університету культури і мистецтв (КНУКіМ) за темою «Актуальні проблеми 

інформаційно-комунікаційної науки й освіти», сформульовано мету, 

завдання і методи дослідження, наукову новизну і практичну цінність 

роботи, висвітлено особистісний внесок дисертантки з приводу отриманих 

наукових результатів. 

Зупинимось  на характеристиці змісту кожного розділу. 

У першому розділі «Інформаційно-аналітична діяльність як об’єкт 

наукового вивчення» доведено, що питання інформаційно-аналітичної 

діяльності у сфері дипломатії набувають особливої актуальності і 

спонукають до з’ясування специфіки, стану та перспектив інформаційно-

аналітичної діяльності у сфері дипломатії в умовах цифровізації.  

У другому розділі «Напрями інформаційно-аналітичної діяльності у 

сфері української дипломатії» розкрито особливості реалізації 

дипломатичними представництвами України інформаційної функції, а також 

з’ясовано сутність та проаналізовано основні напрями інформаційно- 

аналітичної діяльності у сфері дипломатії. Дослідницею наголошено, що 

безпрецедентне значення інформаційно-роз’яснювальної роботи, 

моніторингу та інформаційного супроводу зовнішньої політики держави 

найвиразніше виявилося під час повномасштабного вторгнення в Україну 

країни-агресора, змусивши по-новому поглянути на проблему 

результативності їхнього здійснення. 

В третьому розділі «Цифрова трансформація інформаційно-

аналітичної діяльності у сфері дипломатії: виклики та можливості» 

зосереджено увагу на глобальній інформатизації як чиннику творення нових 

форматів дипломатії та інструментах цифрової дипломатії в інформаційній 

діяльності суб’єктів/а́кторів дипломатії. 

Автором доведено, що цифрова дипломатія з її можливістю проведення 

цифрових інформаційних кампаній, застосуванням методів аналізу аудиторії 



та великих даних стала вкрай ефективним засобом не лише у культурній 

політиці чи протестних акціях, а й у політичних кампаніях. Застосування 

інструментів цифрової дипломатії в інформаційно-аналітичній діяльності 

дипломатичних представництв сприяє об’єктивному розумінню процесів та 

розстановки сил в іншій державі, що може вплинути не лише на міжнародні 

відносини, а й на міжкультурну комунікацію і діалог культур. Утім, 

результати інформаційних заходів цифрової дипломатії можуть проявитися 

лише у довгостроковій перспективі. Їхню роль у досягненні певної 

політичної мети чітко й однозначно оцінити вкрай складно, оскільки таке 

оцінювання передбачає врахування цілого ряду чинників впливу. Тому 

сьогодні відсутні загальноприйняті критерії оцінювання ефективності 

цифрової дипломатії, які дають змогу точно аналізувати програми держави. 

Повнота викладення матеріалу в опублікованих працях. В 

опублікованих дисертантом публікаціях: із них – 3 статті у виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України за спеціальністю 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 7 публікацій у збірниках тез 

доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях висвітлено всі 

основні положення, результати і висновки дисертації. 

Відсутність порушень академічної доброчесності. 

В процесі перевірки дисертаційної роботи та наукових публікацій, 

зарахованих за темою дисертації, порушень академічної доброчесності не 

виявлено. Зокрема не виявлено академічного плагіату, самоплагіату, 

елементів фабрикації та фальсифікації. По всьому тексту дисертаційної 

роботи автором застосовано посилання на його публікації та публікації 

інших авторів, нормативні документи та інші джерела. 

Незважаючи на високу оцінку рівня дисертації, вважаю необхідним 

висловити такі зауваження: 

1. Об’єктом дослідження є інформаційно-аналітична діяльність у сфері 

дипломатії. У тексті роботи неодноразово йдеться про різних а́кторів 

дипломатії, але наголос все ж зроблено на діяльності дипломатичних 



представництв. Тому закономірно звертає на себе увагу відсутність аналізу 

конкретного досвіду діяльності різних а́кторів дипломатії. 

2. У підрозділі 1.2. бажано було б надати більш детальну та чітку 

характеристику наукових методів та підходів, використаних у процесі 

дослідження, особливо в контексті того, які саме конкретні результати були 

одержані завдяки застосуванню того чи іншого методу або підходу. 

3. Оскільки сфера дипломатії тісно пов’язана з міжнародним контекстом, 

варто було б надати порівняльну характеристику інформаційно-аналітичної 

діяльності дипломатичних представництв провідних країн світу, зокрема, її 

структурно-організаційній складовій, і на цій підставі виробити відповідні 

рекомендації для українських закордонних дипломатичних установ. Наразі у 

дисертації зроблено висновки без урахування набутого світового досвіду у 

цій сфері.  

Також, порівняльний аналіз інформаційно-аналітичної діяльності в сфері 

дипломатії в докомп'ютерну епоху з сучасним періодом, дозволив би 

додатково підкреслити особливості та можливості цифровізації в 

досліджуваній галузі.  

4. Тема дисертації вимагає більш докладного аналізу цифрового 

інструментарію здійснення інформаційно-аналітичної діяльності. Натомість 

цьому питанню присвячено у дисертації лише окремий підрозділ. 

           Однак наведені зауваження можна розглядати як побажання і 

рекомендації щодо подальшої роботи дисертанта, вони не носять 

принципового характеру і не впливають на позитивну оцінку дисертації. 

Загальний висновок: дисертація Чепелюк Юлії Володимирівни 

«Інформаційно-аналітична діяльність у сфері української дипломатії в 

умовах цифровізації», відповідає вимогам до оформлення дисертації, 

затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 

40 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки 

України № 759 від 31.05.2019) та «Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу  



 


