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Актуальність теми дослідження Чепелюк Ю. В. зумовлена зростанням 

ролі інформаційно-аналітичної діяльності у галузях, які покликані 

підтримувати реалізацію функцій держави, забезпечувати ефективну 

міжнародну діяльність країни. Однією із таких галузей є українська 

дипломатія. Ефективна організація інформаційно-аналітичної діяльності 

дипломатичних представництв України сприятиме коригуванню стратегічних 

і тактичних завдань цих структур, удосконаленню процесів реалізації їх 

основних функцій; ухваленню обґрунтованих та своєчасних рішень 

керівництвом держави щодо її зовнішньої та внутрішньої політики; 

підвищенню продуктивності роботи дипломатичної служби та інших а́кторів 

дипломатії. Важливість надання в реальному масштабі часу дипломатичним 

представництвом керівництву держави інформації, що представляє 

політичний інтерес, пов’язане з прискоренням інтенсивності міжнародного 

життя і одночасним скороченням проміжку часу для прийняття своєчасних та 

важливих рішень. Актуальним є розв’язання протиріччя між необхідністю 

удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності у сфері дипломатії і 

дефіцитом відповідних засад у її діяльності, що вимагає теоретичного аналізу 

інформаційно-аналітичної діяльності, діагностики наявних проблем у сфері 

дипломатії та розробки напрямів їх вирішення. Незважаючи на 

загальновизнане значення інформаційно-аналітичної діяльності, у науковій 



літературі відсутні єдині підходи до її розуміння у сфері дипломатії, що 

посилює актуальність даної теми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в рамках цільової комплексної програми науково-

дослідницької роботи Київського національного університету культури і 

мистецтв (КНУКіМ) «Актуальні проблеми інформаційно-комунікаційної 

науки й освіти» (державний реєстраційний номер 0118U100212) і пов’язана з 

планом наукової та навчально-методичної роботи кафедри інформаційних 

технологій .  

З врахуванням теми і мети роботи дисертанткою сформульовані 

дослідницькі завдання, об’єкт і предмет дослідження.  

Високий науковий рівень достовірності й обґрунтованості наукових 

положень, висновків і результатів дисертації Чепелюк Ю. В. забезпечує 

методологічно правильне застосування сукупності наукових підходів: 

системного, структурно-функціонального, діяльнісного, а також 

загальнонаукових, емпіричного, інформаційно-прогностичного, 

компаративного методів.  

Дисертація Чепелюк Ю. В. вирізняється глибоким аналізом провідних 

наукових ідей попередників, вагомою джерельною базою дослідження, 

забезпечуючи високий рівень наукової вірогідності одержаних особисто 

автором результатів, сформульованих висновків і рекомендацій. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає проведенні в 

комплексного дослідження підходів до здійснення інформаційно-аналітичної 

діяльності у галузі дипломатії. Зокрема, у дисертації з’ясовано особливості та 

головні проблеми інформаційно-аналітичних процедур у обраній  предметній 

області; запропоновано умови підвищення їх ефективності в межах 

дипломатичних представництв; розроблено інноваційні засади організації 

інформаційно-аналітичної діяльності у галузі дипломатії в умовах розвитку 

інформаційних технологій, що складаються із системи принципів, напрямів, 

критеріїв оцінювання її результативності. Дисертанткою уточнено поняття 



«інформаційно-аналітична діяльність у галузі дипломатії»; розроблено 

критерії оцінювання стану інформаційно-аналітичної роботи дипломатичних 

представництв, до яких, на її думку, належать: організаційні, технологічні 

чинники, показники, що характеризують якість кадрового забезпечення 

здійснення основних процесів інформаційно-аналітичної діяльності та рівень 

ефективності вирішення поставлених завдань. У дисертаційній роботі набуло 

подальшого розвитку трактування понять «цифрова дипломатія» та 

«дипломатичний цифровий інструментарій здійснення інформаційно-

аналітичної діяльності».  

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у 

можливості використання теоретичних висновків роботи та фактичного 

матеріалу дисертації під час викладання навчальних курсів з організаційних 

засад інформаційно-аналітичної роботи, основ інформаційно-аналітичної 

діяльності у галузі культури, основ цифрової дипломатії, цифрових 

технологій у дипломатичній практиці та ін. 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 та 

інформаційний супровід зовнішньої політики держави.  

Структура і зміст дисертаційної роботи побудовані логічно та 

відповідають меті й поставленим завданням дослідження. Робота складається 

зі вступу, 3-х розділів, загальних висновків, списку використаних джерел. 

Обсяг дисертаційної роботи – 226 сторінок, основний текст становить 

198 сторінок, список використаних джерел містить 239 позиції, 32 із яких 

іноземними мовами. Таким чином, оформлення дисертаційної роботи 

відповідає встановленим вимогам. 

Аналіз змісту дисертаційної роботи. Дисертаційна робота є 

оригінальним і завершеним дослідженням, результати якого вичерпно 

представлені у розділах роботи.  



Перший розділ дисертаційної роботи «Інформаційно-аналітична 

діяльність як об’єкт наукового вивчення» (с. 22–70) містить аналіз 

літератури та джерел за обраною темою. Дисертантка проаналізувала праці 

провідних українських бібліотекознавців В. Варенка, В. Горового, 

Т. Гранчак, М. Закірова, О. Кобєлєва, А. Ліпінської та ін., в яких 

розкриваються теоретичні засади інформаційно-аналітичної діяльності. Не 

обійшла  увагою розвідки П. Андрієнка, Г. Сарапіна, Я. Машталір, 

І. Тодорова та ін., в яких йдеться про інформаційну діяльність 

дипломатичних представництв України. Чепелюк Ю. В. слушно наголосила, 

що специфіка інформаційно-аналітичної діяльності у галузі дипломатії, її 

напрями та інструменти, особливо у контексті розвитку сучасних 

інформаційних технологій, зокрема подання та опрацювання  інформації в 

електронному вигляді, залишається поза увагою дослідників, що актуалізує 

пропоноване дослідження. Здобувачкою представлена джерельна база 

дослідження, складові якої вперше вводяться в науковий обіг: нормативно-

правові документи міжнародного, державного і відомчого рівня, матеріали 

новинних сайтів, аналітичних порталів та сайтів інформаційних агентств, 

українські і зарубіжні наукові журнали та матеріали наукових конференцій 

зазначеної предметної області, сайти міжнародних, державних, недержавних 

і громадських організацій та установ та ін. У роботі сформульовано 

методологію дослідження, в основі якої лежить системне використання як 

загальнонаукових, так і спеціальних та міждисциплінарних методів, що є 

доцільним при проведенні комплексного міждисциплінарного дослідження. 

У другому розділі «Напрями інформаційно-аналітичної діяльності у 

сфері української дипломатії» (с. 71–135) Чепелюк Ю. В. розкрила 

особливості реалізації інформаційної функції дипломатичними 

представництвами України, а також визначила основні напрями їх 

інформаційно-аналітичної діяльності. Серед головних завдань 

дипломатичних представництв щодо здійснення ними інформаційної функції 

автор називає: з’ясування інформаційних потреб держави, пошук необхідної 



інформації та обрання засобів її отримання; інформаційне забезпечення 

разових заходів; оцінювання, накопичення та аналіз зібраної інформації, 

прогнозування розвитку подій у галузі національної безпеки і на цій основі 

вироблення рекомендацій та створення інформаційно-аналітичних 

документів. До основних напрямів інформаційно-аналітичної діяльності 

дипломатичних представництв дисертанткою віднесено інформаційно-

роз’яснювальну роботу; інформаційний супровід зовнішньої політики 

держави; моніторинг та аналітико-прогностичні дослідження. Можна 

погодитись з авторкою дисертації, що 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 їхньої діяльності. 

Чепелюк Ю. В. аргументовано доводить, що ефективність і результативність 

інформаційно-аналітичної роботи дипломатичних представництв 

безпосередньо залежить від ефективних процедур планування й управління 

зовнішньо-політичними процесами, а також від уміння дипломатії 

розпізнавати проблеми, пропонувати шляхи їх вирішення і таким чином 

сприяти формуванню зовнішньої політики держави.  

У третьому розділі дисертації «Цифрова трансформація 

інформаційно-аналітичної діяльності у сфері дипломатії: виклики та 

можливості» (с. 136–190) проаналізовано процеси глобальної інформатизації 

сучасного суспільства як чинника творення нових форматів дипломатичної 

роботи та особливості використання інструментів цифрової дипломатії в 

інформаційній діяльності її суб’єктів/а́кторів. Не зважаючи на складність 

предметної області дослідження, дисертантці  вдалося проаналізувати її 

особливості та зробити спробу окреслити перспективи розвитку 

інформаційно-аналітичної діяльності  у галузі дипломатії. Дисертанткою 

обґрунтовано висновок, що цифрова дипломатія, яка забезпечує можливості 

проведення цифрових інформаційних заходів, застосування методів 



всебічного аналізу аудиторії та використання технологій опрацювання 

великих даних, стала вкрай ефективним засобом не лише реалізації 

культурної політики чи проведення протестних акцій, а й організації 

політичних кампаній. Слушним є висновок, сформульований у дисертації, що 

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.  

В основних висновках підсумовані отримані в дисертаційній роботі 

наукові результати, які підтверджують розв’язання дисертанткою 

поставлених завдань. 

Повнота викладення основних положень дисертації в опублікованих 

працях. Публікації здобувачки відображають основні положення і 

результати дисертаційної роботи, які оприлюднено у трьох статтях, що 

опубліковані у фахових виданнях України, а також семи тезах доповідей, 

опублікованих у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських 

конференцій. Науковий доробок дисертанта з теми складає десять наукових 

праць, які відповідають вимогам щодо публікації та апробації матеріалів 

дисертаційного дослідження.  

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 авторкою застосовано 

посилання на її публікації та публікації інших авторів, нормативні документи 

та інші джерела. 

Дисертація написана грамотною, науковою мовою. Робота відповідає 

обраній спеціальності та рівню кваліфікаційної праці доктора філософії. 

Дисертаційне дослідження виконано на відповідному науковому рівні, 

водночас є окремі питання, які, на нашу думку, вимагають уточнення: 



1. У третьому розділі дисертаційної роботи варто було б  чіткіше 

сформулювати власні пропозиції щодо перспектив розвитку інформаційно-

аналітичної діяльності у дипломатичній галузі з врахуванням її особливостей 

та можливостей використання сучасних інформаційних технологій та систем. 

2. Слід відзначити, що дисертантка  не зовсім  з’ясувала для себе 

різницю між поняттями  «системний аналіз» та «системний підхід»,  як 

інструментів дослідження, вважаючи їх рівноцінними.  При цьому зазначає 

про використання системного аналізу як інструменту, що використовується у 

дослідженні. У методології дисертаційної роботи використано лише 

системний підхід. 

3. У роботі наголошується на доцільності доповнення висновку  науковців 

щодо результатів інформаційної діяльності, якими є: «а) інформаційні 

продукти як матеріальний результат цієї діяльності; б) інформаційні послуги 

як певна сукупність дій з доведення інформаційної продукції до споживача 

[78, с. 237]» «третьою категорією – інформаційними ресурсами» (С.44), але 

помилково вважає, що остання категорія має складатися із  «множини 

інформаційних продуктів». Теорія інформатики трактує інформаційні 

технології як засоби перетворення інформаційних ресурсів в інформаційні 

продукти. Дисертантка допустила помилки, оскільки не послуговувалася  

перевіреними твердженнями, згенерованими фахівцями галузі ІТ . 

4. У дисертаційній роботі зустрічається некоректне використання деяких 

термінів галузі інформаційних технологій. Наприклад, «сучасні засоби 

програмування дають можливість опрацювати великі дані, тобто зібрати всі 

пости, всіх користувачів та набір усіх реакцій» (С.183). Для опрацювання 

великих даних використовують різноманітні інструменти, алгоритми та 

технології, у тому числі інформаційні технології, і їх  не можна називати 

засобами програмування. 

5. Дисертантка послуговується публікаціями з російських ресурсів 

(позиція 2, 3, 35)  та російськомовними публікаціями, що є не коректним в 

умовах воєнного стану (позиція 6, 8, 22). 




