
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Дубняк Катерини Андріївни 

«Соціально-комунікаційний вимір інформаційної безпеки держави»,  

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук  

із соціальних комунікацій за спеціальністю  

27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій   

 

За умов глобалізації інформаційних процесів, формування світового 

інформаційного простору, швидкого зростання світового ринку інформації 

постає нагальна потреба у регулюванні суспільних відносин, пов’язаних із 

забезпеченням інформаційної безпеки держави.  

За часи незалежності України реалізовано комплекс заходів щодо 

вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази гарантування 

інформаційної безпеки. За даними вченими НУ «КПІ», на 1 січня 2001 року з 

питань інформаційної безпеки було прийнято 257 Законів України, 290 

Постанов  Верховної Ради нормативного характеру, Указів і Розпоряджень 

Президента України відповідно – 368 і 87, постанов Кабінету Міністрів 

України – 1149, нормативно-правових актів міністерств і відомств – 1095 

(Правове, нормативне та методологічне забезпечення системи захисту 

інформації в Україні: Зб. Наук. пр.. – К.: 2001. – № 1. – С. 32-41). Це свідчить 

про злободенність досліджень питань інформаційної безпеки.  

Поряд із правовими механізмами захисту національних інтересів в 

інформаційній сфері значно зростає роль соціально-комунікаційних важелів 

регулювання інформаційних відносин. Особливо актуальним це питання 

постає в умовах сучасної інформаційної війни, наявності різних конфліктів у 

політичній, економічній сферах, що й зумовлює потребу створення 

ефективного комунікаційного механізму безпеки людини в інформаційному 

просторі. 

У цьому контексті дисертація Катерини Андріївни Дубняк 

«Соціально-комунікаційний вимір інформаційної безпеки держави» є 
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актуальною та своєчасною. Поставивши за мету виявити соціокомунікаційні 

чинники інформаційної безпеки держави в умовах прогресивного розвитку 

інформаційних і комунікаційних технологій, дисертантці вдалося дати 

соціокомунікаційну характеристику загрозам національним інтересам в 

інформаційній сфері, запропонувати соціокомунікаційну модель 

інформаційної безпеки, виокремити критерії забезпечення державами 

національної та громадської безпеки в інформаційному просторі на рівні 

стратегій інформаційної безпеки, запропонувати соціокомунікаційну модель 

інформаційної безпеки у структурі національної безпеки України. 

Безперечним здобутком роботи є систематизація наявних знань про 

соціально-комунікаційні функції інформації, динаміку комунікаційних 

складових системи суспільних відносин, аналіз структурних та 

функціональних параметрів інформаційного простору.  

Окремого схвалення заслуговує прикладна цінність проведеного 

дослідження, зокрема можливість використання окремих результатів при 

розбудові конкретних стратегій щодо національного забезпечення 

інформаційної безпеки країни. 

Позитивним аспектом є чітка структурованість та логічна 

організованість дисертаційного дослідження.  

Дослідження складається з трьох розділів, у яких послідовно 

вирішуються поставленні дисертанткою завдання. 

Перший розділ «Соціально-комунікаційні функції інформації в 

управлінні суспільством» зосереджено на аналізі історичного аспекту 

формування інформаційного простору, ролі інформації у соціальному 

управлінні, проаналізовано вплив соціальної комунікації на поведінку 

соціуму.  

Авторка акцентує увагу на особливу впливогенність ЗМІ, зокрема 

здатність мережевої комунікації негативно впливати на свідомість людини. 

Так, завдяки мережевим комунікація сьогодні активно генеруються 

найрізноманітніші деструкції як для особистості, так і для суспільства й 
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держави в цілому. Сучасний інформаційний простір вирізняється активними 

тенденціями тиражування агресії в різних формах її вияву, що, на думку 

багатьох дослідників, може викликати цілий спектр негативних психічних 

станів: тривогу, безпорадність, ностальгію, страх, ненависть, презирство, 

розлюченість, злість. Звичайно, не можна стверджувати, що всі реципієнти 

після сприйняття агресивної інформації виявлятимуть ворожість чи злість, 

зміни у поведінці, поглядах тощо. Аудиторія ЗМК не є однорідною, 

неподільною, цільною. Вона представлена окремими етнокультурними, 

соціокультурними, соціопсихологічними групами, різними за 

уподобаннями, ціннісними настановами, інтересами, потребами тощо. 

Проте незважаючи на різні оцінки ефектів медіавпливу, можна констатувати, 

що в умовах збільшення інформаційних потоків зростає і потужність 

їхнього впливу на реципієнта. 

Крім того, сьогодні поступово формується новий глобальний 

медіаринок – інформаційні супермагістралі, які формуються в інтересах 

власників транснаціональних інформаційних агентств. Процес монополізації 

на медіаринку призводить до загроз маніпулювання громадською думкою 

стосовно тих чи інших значущих подій, деформації морально-етичних 

принципів, цінностей, національної культури. Тому в цих умовах як ніколи 

гостро постає проблема виокремити стратегії захисту людини від цих 

деструктивних впливів інформаційних потоків.  

Другий розділ «Комунікаційні моделі відображення інформаційної 

безпеки в дискурсі сучасних інформаційних систем» присвячено аналізу 

форм відображення маркерів інформаційної безпеки в медіасередовищі, 

соціально-комунікаційним формам регулювання інформаційного простору.  

Варто відзначити проведений авторкою аналіз нормативно-правової 

бази щодо сутності й специфіки інформаційних загроз, що дозволило 

виділити основні загрози національним інтересам і національній безпеці в 

інформаційній сфері, а саме: 
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- прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до 

інформації, 

- поширення засобами масової інформації культу насилля, 

жорстокості, порнографії, 

- комп’ютерну злочинність та комп’ютерний тероризм; 

- розголошення інформації, яка становить державну та іншу, 

передбачену законом, таємницю, а також конфіденційної 

інформації, що є власністю держави або спрямована на 

забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і 

держави; 

- намагання маніпулювати суспільною свідомістю. 

У ході аналізу специфіки медіадискурсу Катерина Дубняк 

виокремлює потенційні медіагресори, до яких слушно відносить будь-які 

елементи медіасередовища, що виступають носіями агресії і потенційно 

здатні провокувати на агресивні дії. Серед останніх дослідниця виокремлює 

образи, меседжі, тексти з елементами медіанасилля, відвертої еротики та 

порнографії; «псевдоінформацію», яка чинить психологічний тиск на 

емоційно-чуттєву сферу, світоглядно-ціннісні настанови, особисту 

ідентичність; рекламу, яка агресивно нав’язує споживачам певних 

«чужинних» товарів і послуг; однобічну пропаганду, реаліті-шоу, 

псевдоновини і псевдосенсації тощо.  

На наш погляд, цей перелік медіагресорів не може бути стійким, 

оскільки в сучасному інформаційному середовищі їх роль можуть відігравати 

різноманітні елементи патогенного тексту, медіавіруси, які навіть 

(безпосередньо чи опосередковано) можуть викликати деструктивні зміни в 

суспільстві.   

Особливо цінним є третій розділ дослідження «Інформаційна безпека 

як складова національної безпеки держави», в якому авторка апелює до 

практичних рекомендацій щодо забезпечення інформаційної безпеки 

України. 
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Аналізуючи досвід та практику різних держав (США, Естонії, Франції 

Канади, Фінляндії, ФРН, Великої Британії, РФ, Японії, Австралії, України) у 

питаннях інформаційної безпеки дисертантка виокремила критерії 

забезпечення державами національної та громадської безпеки в 

інформаційному просторі, до яких слушно віднесла: 

- наявність конституційних прав і свобод громадян в інформаційній 

сфері; 

- закріплення та реалізація права на приватне життя; 

- захист інформаційної інфраструктури; 

- протидію кіберзлочинності; 

- наявність окремого органу для відання питанням інформаційної 

безпеки; 

- віднесення фізичних та юридичних осіб до суб’єктів та об’єктів 

потенційних загроз безпеці держави; 

- роботу держави над виявленням та протидія «шумам» в 

комунікаційному процесі за участю громад; 

- протидію пропаганді; 

- роботу над захистом та просуванням національних цінностей та ідей; 

- активне використання публічної дипломатії. 

У ході дослідження дисертантка запропонувала й концептуальну 

модель соціокомунікаційного впливу на інформаційну безпеку держави, яка, 

на її думку, набуває особливої значущості в соціально-політичній 

комунікації, де значення передусім мають освіченість комунікантів, їх 

активність в загальносоціальному контексті, а також так звана 

«прогресивність» у володінні та користуванні сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями.  

Цінними в роботі є практичні рекомендації авторки щодо заходів 

забезпечення інформаційної безпеки держави. Звичайно, запропонований 

перелік можна коригувати / уточнювати / доповнювати, адже проблема 

гарантування інформаційної безпеки особистості і суспільства має 
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комплексний характер і для її вирішення потрібно системне об’єднання на 

державному рівні законодавчих, організаційних та програмно-технічних 

засобів, проте використання цих рекомендацій може сприяти забезпеченню 

інформаційної безпеки як складової національної безпеки України. 

Отже, досліджуючи соціально-комунікаційний вимір інформаційної 

безпеки держави, дисертантка виявила себе як науковця, здатного на 

осмислене розкриття зазначеної проблематики. 

Водночас дисертаційне дослідження містить ряд дискусійних 

моментів, які потребують уточнення автором дисертаційного дослідження: 

1. У ході виокремлення критеріїв забезпечення державами 

національної та громадської безпеки особливий акцент автора було зроблено 

на «обігравання» соціокомунікаційного виміру при забезпеченні 

інформаційної безпеки держави як ключового в контексті сучасних подій в 

Україні та загальних світових тенденцій» (С. 149). Проте в роботі авторка не 

аргументує, чому саме названі критерії «мають стати наріжними в роботі 

держави на напрямку інформаційної безпеки» (С. 149) Крім того 

неаргументованими є висновки авторки щодо аналізу «дієвості» тих чи 

інших критеріїв, наведених в таблиці «Ілюстрації забезпечення державами 

національної і громадської безпеки в інформаційному просторі на рівні 

стратегій (доктрин)» (С. 151-152).  

2. Запропонована в дослідженні соціокомунікаційна модель 

інформаційної безпеки ґрунтується на класичній моделі мас-медійної 

комунікації, проте деякі її ключові елементи охарактеризовано не зовсім 

коректно. Бажано, щоб під час публічного захисту дисертантка 

проаналізувала окремі елементи, відповівши на питання: 1. чому в цій моделі 

фільтр лише соціокультурний (адже для забезпечення інформаційної безпеки 

передусім необхідним є фільтр цензурний, законодавчий тощо)? 2. чому в цій 

моделі розглядаються лише природні канали? 3. які специфічні ознаки 

виявляють шуми як складники запропонованої моделі? 
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3. У ході аналізу авторка інколи некоректно послуговується даними 

окремих результатів дослідження, не посилаючись на першоджерела. Так, 

наприклад, констатація факту, що «за даними спеціальних досліджень 

медіаефіру» (яких / чиїх досліджень? аналіз якого медіаефіру? за який 

період?) «агресія і насильство… практично присутні у 80% представленої 

медіапродукції України» (С. 79). 

Висловлені міркування не зменшують у цілому теоретичного та 

практичного значення поданої роботи, яка виконана на належному 

професійному рівні. К.А.Дубняк успішно впоралась із завданнями, 

поставленими перед собою як автором наукового дослідження. Дисертація 

Катерини Андріївни пройшла добру апробацію. Усі основні положення 

роботи знайшли відображення в авторефераті та опублікованих за темою 

наукових працях, що цілком розкривають зміст та результати дослідження.  

Таким чином, дисертаційна робота відповідає вимогам п.11 та 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року №567, що висуваються до 

кандидатських дисертацій, зміст дисертації виконано відповідно до профілю 

спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, а його автор Дубняк Катерина Андріївна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата  наук із соціальних комунікацій за 

спеціальністю  27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. 

 

 

Доктор наук із соціальних комунікацій,  

професор, декан факультету журналістики  

Національного університету  

«Одеська юридична академія»      Т. В. Кузнєцова 
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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Дубняк Катерини Андріївни  
«Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки України», подану 
на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за 

спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій 

У сучасному суспільстві інформація є важливим ресурсом соціально-

економічного, технологічного і культурного розвитку та є головною вартістю 

цивілізації, отримавши статус домінанти. Інформаційна безпека є глобальною 

проблемою сьогодення. Зросла потреба створення розвиненого інформаційного 

середовища суспільства через яке найчастіше здійснюються загрози 

національній безпеці. Враховуючи, що головним завданням інформаційної війни 

є здійснення руйнівного впливу на суспільство, послаблюючи його реальні та 

потенційні можливості щодо забезпечення власної безпеки, а також застосування 

величезної кількості різноманітних технологій здійснення негативного впливу на 

духовно-ідеологічну сферу життєдіяльності суспільства, у сучасних умовах 

виникла потреба в переосмисленні та уточненні проблеми інформатизації 

України. Основні шляхи і напрями реалізації концептуальних положень 

інформаційної безпеки держави мають бути зазначені в науково обґрунтованій 

доктрині інформаційної безпеки, якої на сьогодні в Україні немає.  

Дослідження Дубняк Катерини Андріївни спрямоване на здійснення 

системного аналізу соціальнокомунікаційного виміру інформаційної безпеки 

держави. Запропонований у дисертації підхід є надзвичайно актуальним для 

сучасного етапу становлення науки про соціальні комунікації, оскільки визначає 

закономірності дослідження місця соціальнокомунікаційного аспекту 

інформаційного простору в забезпеченні інформаційної безпеки держави і 

формування соціальнокомунікаційної моделі інформаційної безпеки у структурі 

національної безпеки України. Тому обрана здобувачем тема дисертації має 

виняткову наукову й соціальну актуальність. 

Цілком слушним видається й обрання здобувачем об’єкта дослідження, 

яким визначено соціокомунікаційний вимір інформаційного простору, що 

виступає чинником управління суспільством в контексті забезпечення 
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інформаційної безпеки держави. Предмет дослідження є складним і 

багатоступеневим, що, безперечно, підвищує цінність дисертаційної роботи. 

Не менш вагомим свідченням актуальності теми, що досліджена 

дисертанткою, є зв'язок її з науковою проблематикою Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Український 

медійний контент в соціальному вимірі» та науковою темою кафедри соціальних 

комунікацій «Дослідження реакції аудиторії на медіа-контент».  

  Варто як позитивне відзначити системність дослідниці у вивченні 

теоретичних джерел роботи – зокрема, увагу не тільки до досліджень 

інформаційно-комунікативних технологій, їх впливу на суспільство, але й до 

студій, присвячених функціональним аспектам  інформаційного права та  

інформаційної безпеки. 

  Аналіз джерельної бази роботи доводить: дисертантка доцільно 

співвіднесла масштаб завдань, поставлених у роботі, з матеріалом, на основі 

аналізу якого ці завдання можна виконати. 

 Відзначимо також і те, що методологічна основа дисертації цілком 

випливає з обраного для дослідження матеріалу, відповідає завданням, що 

сформульовані у роботі, а отже дає всі підстави досягти поставленої мети. 

Послідовність авторки у забезпеченні системності науково-методичного підходу 

(кореляція теми, мети, завдань, джерел та методів дослідження) є свідченням 

серйозності отриманих результатів, цінності здобутого наукового знання, і, 

разом з тим, говорить про відповідність рецензованого дослідження вимогам, що 

сформульовані Міністерством освіти і науки України до наукових досліджень 

кандидатського рівня.  

  Апробація результатів досліджень представлена доповідями на 4 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Відзначимо, що 

К. А. Дубняк  опублікувала за результатами дослідження 5 наукових статей у 

фахових виданнях (в тому числі 1 – у закордонному) та в  тезах доповідей на 

наукових конференціях. Це забезпечило повноцінне представлення результатів 
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проведеного дослідження широкій науковій аудиторії та дає підстави 

стверджувати про належний рівень апробації дисертації.  

  Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг основного тексту 

дисертації – 192 сторінки, список використаних джерел складається з 118 

позицій; робота відповідає вимогам ДАК України, оскільки є оформленою, 

загалом, в коректній науковій формі. 

Перший розділ дисертаційного дослідження К. А. Дубняк є аналізом 

наукових підходів щодо природи нових глобальних трансформацій. Але в 

першому розділі авторка не обмежилася лише оглядом та аналізом літератури, а 

окреслила окремі соціальні проблеми, які актуалізувалися в медіа, 

охарактеризувала динаміку комунікаційних складових системи суспільних 

відносин, закцентувала увагу на ролі засобів масової інформації та комунікації в 

становленні та поведінці соціуму.	  

 Дисертантка переконливо зазначає, що сучасний стан розвитку 

інтелектуальної еліти цивілізації можна охарактеризувати як інфосферу.  

К. А. Дубняк  доводить, що мас-медіа виконують роль формуючого чинника в 

процесі самоідентифікації особистості, долучаються до формування громадської 

думки і тим самим визначають шляхи розвитку всього суспільства.   

 Здійснивши ґрунтовний аналіз комунікаційного процесу, дисертантка 

акцентує увагу на  дослідженні віртуальної комунікації, апелюючи до того, що в 

процесі розвитку технологій і виникнення мультимедійних систем сама природа 

комунікації зазнала серйозних змін. Значну увагу авторка приділила впливу 

медіа на формування громадської думки. На підставі аналізу наукових теорій, 

дисертантка переконливо доводить, що між політикою медіа та громадською 

думкою наявний тісний взаємозв’язок.  

Вагомим критерієм для дослідниці є реакція аудиторії (згадування, 

обговорення у соціальних мережах, посиланнях інших ЗМІ) на гостроактуальну 

проблему, яка переходить у статус соціальної. 
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У другому розділі дисертації здобувачем, на наш погляд, цілком вдало 

проаналізовано структурні особливості інформаційної інфраструктури та 

відмічено позитивні напрацювання в країнах Європейського Союзу. Крім того, 

дисертантка приходить до висновку, що інформаційний простір є найбільш 

ефективним, в якому здійснюється реалізація спільних інтересів  як громадян, 

так і держави. Авторка доводить, що така ефективність досягається лише за 

умови продуктивного діалогу між громадянами та владою, що є ознакою якісної 

соціально-комунікаційної політики.  В цьому контексті здобувачка стверджує, 

що чим більш розвинутою є інформаційна мережа держави, тим менше 

можливостей для маніпуляцій, використання інформації на користь зацікавленої 

сторони. Катериною Андріївною Дубняк акцентовано, що актуальною стає 

трансісторичність як така характеристика інформаційного простору, що здатна 

сполучати різні покоління людей. Виявляючи та характеризуючи передумови 

загроз національним інтересам і національній безпеці, дослідниця залучає до 

розгляду такі сектори вирішення проблем як: правові (за допомогою 

законодавчих актів), морально-етичні (кодекс поведінки), організаційно-

адміністративні; фізичні; апаратно-програмні. У роботі встановлено, що 

інформаційна безпека як складова національної безпеки на сьогоднішній день 

виступає найголовнішим атрибутом і потребує превентивних дій, щоб 

протистояти інформаційній війні. Здобувачка наукового ступеня дуже доречно 

зосередила увагу на досвіді зарубіжних країн, проаналізувавши тріаду 

інформаційної безпеки, яка являє собою набір з шести елементів: 

конфіденційність, контроль, цілісність, дійсність, доступність,  корисність. 

Значимим для досягнення мети дослідження видається третій розділ 

рукопису, де вдало обґрунтовуються потенційні загрози в інформаційній сфері,  

реальні загрози позитивному іміджу країни. Авторка наголошує на тому, що 

інформаційно-комунікаційні технології  мають потенціал, щоб стати засобом 

боротьби в інформаційній війні, здатний досягти цілей, пов'язаних із вирішенням 

чи ескалацією міждержавних конфліктів. Дослідниця акцентує увагу на 

факторах, які сприяють використанню інформаційної зброї: вільний доступ до 
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інформаційних систем, неможливість визначити чіткі критерії для розрізнення 

внутрішніх і зовнішніх джерел загрози національній безпеці (розмитість 

державних кордонів), створення кампаній, що поширюють неправдиву 

інформацію, реалізовуючи комплекс управління процесом суспільного 

сприйняття. Здобувачка переконливо доводить, що найбільшою загрозою і 

небезпекою в інформаційній сфері є кібертероризм, пропонує шляхи протидії 

інформаційним атакам. Аналіз рівня  інформаційної безпеки ґрунтується на 

створенні захищеного інформаційного простору, захисті національних інтересів 

України в умовах формування світових інформаційних мереж, захисті 

економічного потенціалу держави від незаконного використання інформаційних 

ресурсів, реалізації прав громадян, установ та держави на отримання достовірної 

інформації. 

При ґрунтовному аналізі інформаційної агресії та інформаційної безпеки як 

складової національної безпеки України слід відмітити запропоновані 

дисертанткою відповідні дії та вдосконалення національного плану дій із 

розвитку інформаційної сфери, аргументуючи тим, що інформаційна безпека 

кожної держави сприятиме забезпеченню глобальної безпеки.   

Дисертація й автореферат Дубчак К. А. оформлені відповідно до вимог 

Міністерства освіти і науки України, що висуваються до кандидатських 

дисертацій. Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

Уважаю, що мета роботи реалізована, поставлені завдання – виконано, а тему – 

розкрито. Висновки текстової частини презентують найбільш вагомі результати 

дисертації, повно і системно розкривають хід і результати дослідження. 

Належно оцінюючи дисертацію, не можемо не звернути уваги на такі 

моменти :   

  1. У підрозділі 1.3. на с. 34  Катерина Андріївна зазначає, що "Україна, в 

свою чергу, не має широкого доступу до ЗМІ, в тому числі і Інтернет, тому 

глобальну інформаційну війну вести не може, а лише відбивається від постійних 

інфоатак". Визріває запитання: з якими причинами пов'язана обмеженість 
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доступу аудиторії до медіа, Всесвітньої мережі та які можливі методи  протидії 

інформаційним атакам?  

  2. Подекуди у тексті відстежується нечітке розмежування думки 

дисертантки й дослідників, на роботи яких немає посилань. У підрозділі 1.3. 

(с. 40) зазначається, що "ЗМІ відіграють ключову роль у впливі на громадську 

думку. Найбільше населення довіряє телебаченню, потім Інтернету, газетам і 

радіо та "Дослідження останніх років свідчать про різке посилення контролю за 

інформацією з метою управління громадською думкою" (с. 41).  Хто є автором 

зазначених досліджень та з якого джерела вони взяті?   

   3. Здобувачка наукового ступеня стверджує: "феноменом  інформаційної 

війни є те, що Росія веде її на території України, яка є слабкою в програмному 

забезпеченні і не може блокувати шкідливу інформацію"(с. 87).  Доцільно було 

б, на нашу думку,  розглянути вище зазначений феномен в контексті низького 

рівня захищеності комп’ютерної інформації, що обумовлена величезними 

обсягами, можливістю анонімності доступу, «інформаційних диверсій», а не 

лише як комплекс програм, які забезпечують ефективне управління 

компонентами обчислювальної системи.  Доречно було б зазначити, що, окрім 

фізичного та інформаційного,  існує ще й когнітивний вимір. 

4. Не позбавлена робота й окремих мовних і технічних огріхів. У ній 

трапляються мовностилістичні помилки, порушення окремих правописних норм. 

Наведені вище зауваження, побажання та дискусійні питання не 

перекреслюють загального позитивного враження про роботу, значимості 

наукових і прикладних розробок К. А. Дубняк. Дисертаційна робота на тему:	  

«Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки України» є 

завершеним самостійним та актуальним науковим дослідженням.  

Новизна і важливість одержаних результатів, їх обґрунтованість і 

достовірність, а також практична цінність сформульованих положень і висновків 

у сукупності дають підстави для висновку про те, що дисертаційна робота 

відповідає всім вимогам п. 11 та п. 13 „Порядку присудження наукових ступенів 

і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, які 

висуваються до кандидатських дисертацій, відповідно до яких авторка цього 

дослідження – Дубняк Катерина Андріївна – заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 

27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій. 
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