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АНОТАЦІЯ 

 

Капштик О.В. Державні механізми стратегічних комунікацій у секторі 

безпеки і оборони України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління за спеціальністю 25.00.05 “Державне управління у 

сфері державної безпеки та охорони громадського порядку”. – Хмельницький 

університет управління та права, Хмельницький, 2019. 

 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та вирішено актуальне 

завдання щодо науково-теоретичного обґрунтування державних механізмів 

стратегічних комунікацій у СБіО України, проаналізовано їх сучасний стан 

та розроблено науково-практичні рекомендації органам державного та 

військового управління з підвищення ефективності використання 

стратегічних комунікацій у СБіО України. Реалізовані мета і завдання 

дослідження дають підстави сформулювати такі висновки та рекомендації. 

Аналіз наукових праць з питань державних механізмів стратегічних 

комунікацій у СБіО України дав змогу встановити таке: необхідно 

запровадити технології стратегічних комунікацій як дієвий інструмент 

удосконалення системи державного управління в умовах трансформацій 

інформаційно-комунікаційного середовища та реалізації реформи 

комунікативної діяльності держави; стратегічні комунікації держави є 

невід’ємною складовою національної безпеки України в інформаційній сфері 

і спрямовані на створення сприятливих умов для забезпечення національних 

інтересів держави, формування національної ідеї та об’єднання навколо неї 

громадян України, а також вироблення єдиного підходу до формування 

національних інтересів, які необхідно розглядати як найбільш сучасну та 

перспективну форму дій в інформаційному просторі; стратегічні комунікації 

у СБіО України як одна зі складових системи державного та військового 
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управління є головним інструментарієм формування та розвитку взаємодії в 

силових і спеціальних структурах держави; узгоджене та своєчасне 

застосування стратегічних комунікацій має вирішальне значення у 

протистоянні загрозам в інформаційному просторі; головною метою 

реалізації стратегічних комунікацій у СБіО України як складової 

національної системи стратегічних комунікацій є просування 

загальнодержавного наративу, формулювання і впровадження ключових 

повідомлень для підвищення розуміння політики національної безпеки 

суспільством, ефективної протидії інформаційним викликам та загрозам. 

Запропоновано авторське розуміння поняття “стратегічні комунікації 

в СБіО Україниˮ як цивільно-військових відносин, що складаються в процесі 

взаємодії та координації діяльності органів державної влади, ЗС України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 

правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального 

призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, 

оборонно-промислового комплексу України, діяльність яких перебуває під 

демократичним цивільним контролем і відповідно до Конституції та законів 

України за функціональним призначенням спрямованих на захист 

національних інтересів України від загроз, а також громадян та громадських 

об’єднань, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної 

безпеки України з урахуванням досвіду держав – членів НАТО. 

Визначено та охарактеризовано державні механізми стратегічних 

комунікацій у СБіО України: організаційний, правовий, політичний, 

інформаційний та спеціальний. 

Проведено системний аналіз нормативно-правової бази з питань 

державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України, який 

свідчить, що в процесі формування національної правової системи 

впровадження стратегічних комунікацій у СБіО України як частини 

загальнодержавної та міжвідомчої системи стратегічних комунікації триває 
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гармонізація за міжнародно-правовими та загальноєвропейськими 

стандартами. 

Виявлено проблемні питання функціонування державних механізмів 

стратегічних комунікацій СБіО України: недосконалість нормативно-

правової бази щодо впровадження стратегічних комунікацій у сфері безпеки і 

оборони України; наявність в органах державної влади України 

некваліфікованих кадрів, залучених до виконання завдань у сфері кризових і 

стратегічних комунікацій; низька ефективність системи міжвідомчої 

взаємодії та її залежність від міжособистісних контактів; відсутність якісного 

аналізу інформаційного простору та оцінювання впливів з питань 

забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері; низька 

ефективність органів державного та військового управління, відповідальних 

за реалізацію стратегічних комунікацій у СБіО України; відсутність 

документів, що регламентують комунікативну діяльність держави; 

відсутність дієвого демократичного цивільного контролю за діяльністю СБіО 

України; недостатній рівень розвитку міжнародної взаємодії у сфері 

стратегічних комунікацій тощо. 

Проаналізовано й узагальнено зарубіжний досвід використання 

стратегічних комунікацій у СБіО в контексті можливості його застосування в 

Україні. Визначено що стратегічні комунікації ЄС, НАТО й ООН є 

ефективним та сучасним інструментом у глобальному інформаційному 

просторі, що дає змогу активно використовувати інформаційно-

комунікаційні технології для розроблення чіткої інформаційної політики 

зазначених організацій.  

Запропоновано пріоритетні напрями та визначено шляхи 

вдосконалення державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО 

України. Зокрема, пріоритетними напрямами визначено: розвиток 

стратегічних комунікацій у СБіО України; удосконалення законодавчого та 

нормативно-правового забезпечення розвитку стратегічних комунікацій у 

СБіО України з урахуванням нових загроз національній безпеці України в 
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інформаційній сфері; розвиток міжнародної взаємодії щодо стратегічних 

комунікацій у воєнній сфері.  

Визначено організаційно-правові, політико-дипломатичні та 

інформаційно-комунікативні шляхи вдосконалення державних механізмів 

стратегічних комунікацій у СБіО України. Організаційно-правові шляхи 

передбачають проведення органами державного та військового управління 

комплексу системних організаційно-правових заходів, зокрема 

вдосконалення організаційної структури підрозділів, які використовують 

стратегічні комунікації, розроблення системи професійної підготовки 

фахівців зі стратегічних комунікацій та визначення їх загальних і 

професійних компетенцій, створення при РНБО Міжвідомчої комісії з питань 

розвитку державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України, 

розроблення типового Положення про навчально-науковий центр 

стратегічних комунікацій тощо. Політико-дипломатичні шляхи передбачають 

проведення комплексу політико-дипломатичних заходів для поглиблення 

зв’язку України з політикою ЄС та НАТО, посилення політичного діалогу у 

сфері міжнародної і регіональної безпеки з метою збереження і зміцнення 

миру та стабільності в регіональному й міжнародних вимірах, посилення 

стратегічних комунікацій у СБіО України тощо. Інформаційно-комунікативні 

шляхи передбачають використання інформаційно-комунікаційних технологій 

під час стратегічних комунікацій, спрямованих на створення, збирання, 

отримання, зберігання, використання, поширення, охорону та захист 

інформації (інформаційних продуктів та інформаційних ресурсів), 

необхідних для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки 

і оборони.  
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ANNOTATION 

 

Kapshtyk O. V. Public mechanisms of strategic communications in the 

security and defense sector of Ukraine. – Qualification research paper, manuscript 

copyright. 

Thesis for the degree of Candidate of Science in Public Administration in 

speciality 25.00.05 “Рublic administration in the sphere of state security and public 

order protection”. – Khmelnytsky University of Management and Law, 

Khmelnytsky, 2019. 
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In the dissertation the theoretically generalized and solved the actual task of 

scientific and theoretical substantiation of the public mechanisms of strategic 

communications in the security and defense sector of Ukraine, analyzed their 

current state and developed scientific and practical recommendations to state and 

military authorities to increase the effectiveness of strategic communications in the 

security and defense sector. The realized goal and tasks of the research give 

grounds for formulating such conclusions and recommendations. 

The analysis of scientific publications of the public mechanisms of strategic 

communications in the security and defense sector of Ukraine made it possible to 

establish the following: it is necessary to introduce technologies of strategic 

communications as an effective tool for improving the system of public 

administration in the conditions of transformation of the information and 

communication environment and implementation of the reform of the 

communicative activity of the state; strategic communications of the state are an 

integral part of the national security of Ukraine in the information sphere and are 

aimed at creating favorable conditions for ensuring the national interests of the 

state, forming a national idea and uniting citizens of Ukraine around it, as well as 

developing a unified approach to the formation of national interests that need to 

consider as the most modern and perspective form of action in the information 

space; strategic communications in the security and defense sector of Ukraine as 

one of the components of the system of state and military management are the 

main tool for the formation and development of interaction in power and special 

structures of the state; coordinated and timely application of strategic 

communications is crucial in confronting threats in the information space; the main 

objective of implementing strategic communications in the security and defense 

sector of Ukraine as a component of the national strategic communications system 

is to promote a nationwide narrative, formulate and implement key messages to 

enhance understanding of the national security policy of society, effective 

counteraction to information challenges and threats. 
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Author’s understanding of the concept of “strategic communications in the 

security and defense sector of Ukraineˮ as civil-military relations, which are 

formed in the process of interaction and coordination of the activities of the system 

of state authorities, the Armed Forces of Ukraine, other military formations formed 

in accordance with the laws of Ukraine, whose activities are under democratic 

civilian control according to the Constitution and laws of Ukraine, functionally 

aimed at protecting Ukraine’s national interests against threats, as well as citizens 

and non-governmental organizations that voluntarily participate in ensuring 

Ukraine’s national security, taking into account the experience of NATO member 

states. 

The public mechanisms of strategic communications in the security and 

defense sector of Ukraine are defined and characterized: organizational, legal, 

political, informational and special. 

The systematic analysis of the legislative and regulatory framework of 

public mechanisms of strategic communications in the security and defense sector 

of Ukraine has been carried out, which shows that in the process of formation of 

the national legal system for the implementation of strategic communications in the 

in the security and defense sector, as part of the national and interagency system of 

strategic communications, harmonization is underway in international legal and 

European standards. 

The problematic issues of the functioning of public mechanisms of 

strategic communications in the security and defense sector of Ukraine are 

revealed: the imperfection of the legislative and regulatory framework for the 

implementation of strategic communications in the field of security and defense of 

Ukraine; availability of unskilled personnel involved in the implementation of 

tasks in the field of crisis and strategic communications in the bodies of state 

power of Ukraine; low efficiency of interagency interaction system and its 

dependence on interpersonal contacts; the lack of a qualitative analysis of the 

information space and the assessment of the impact on the issues of ensuring 

national security in the information sphere; low effectiveness of state and military 
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authorities, responsible for implementation of strategic communications in the 

security and defense sector of Ukraine; lack of documents regulating 

communicative activities of the state; lack of effective democratic civilian control 

over the activities of security and defense sector of Ukraine; insufficient level of 

development of international cooperation in the field of strategic communications, 

etc. 

The foreign experience of strategic communications in the security and 

defense sector in the context of the possibility of its application in Ukraine is 

analyzed and summarized. It has been determined that strategic communications in 

the EU, NATO and the UN are an effective and up-to-date tool in the global 

information space that enables the use of information and communication 

technologies to develop a clear information policy for these organizations. 

The priority directions are proposed and ways of improving the public 

mechanisms of strategic communications in the security and defense sector of 

Ukraine are determined. In particular, priority directions are defined: development 

of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine; 

improvement of the legislative and regulatory support for the development of 

strategic communications in the security and defense sector of Ukraine taking into 

account new threats to the national security of Ukraine in the information sphere; 

development of international cooperation of the strategic communications in the 

military sphere. 

The organizational-legal, political-diplomatic and informational-

communicative ways of improvement of public mechanisms of strategic 

communications in the security and defense sector of Ukraine are determined. 

Organizational and legal ways provide for the conduct of state and military 

authorities of the complex of systemic organizational and legal measures, in 

particular, improving the organizational structure of units that use strategic 

communications, developing the system of professional training of specialists in 

strategic communications and defining their general and professional competences, 

setting up under the National Security and Defense Council of the 
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Interdepartmental Commission of development of public mechanisms of strategic 

communications in the security and defense sector of Ukraine, development of a 

typical Regulations of educational and research center of strategic communications 

etc. The political and diplomatic ways include a series of political and diplomatic 

steps to deepen Ukraine’s ties with EU and NATO policies, to provide a 

framework for enhanced political dialogue in the field of international and regional 

security with the aim of preserving and consolidating peace and stability on a 

regional and international scale, strengthening strategic communications in the 

security and defense sector of Ukraine etc. Information and communication ways 

include the use of information and communication technologies during strategic 

communications aimed at the creation, collection, reception, storage, use, 

dissemination, protection and protection of information (information products and 

information resources) necessary for the preparation and adoption of decisions in 

the field of national security and defense. 

Key words: public administration, public mechanisms, strategic 

communications, security and defense sector, sphere of security and defense,  

threats to national security, national security, national security policy, external 

aggression. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасні виклики та загрози національній безпеці 

України зумовлюють загальну необхідність пошуку дієвого, адекватного та 

комплексного інструментарію, за допомогою якого стане можливою 

організація узгодженої взаємодії в секторі безпеки і оборони України (далі – 

СБіО України) та з іншими інституціями держави. Ключовим фактором 

формування та розвитку такої взаємодії можна вважати стратегічні 

комунікації в СБіО України, які є однією з найважливіших складових 

системи державного та військового управління, що дають можливість, 

залишаючись у межах демократичних практик і принципів, організовувати 

ефективну відсіч деструктивним інформаційним кампаніям, які веде 

зовнішній агресор – Російська Федерація проти України. 

Якісний аналіз формування стратегічних комунікацій у СБіО України в 

контексті забезпечення національної безпеки на підставі осмислення 

раціональних механізмів підвищення їх дієвості сприятиме реалізації 

реформи інформаційно-комунікативної діяльності держави. Це дасть змогу 

підвищити рівень державної координації та взаємодії органів і структур СБіО 

України, набути спроможностей з виконання завдань із протидії зовнішній 

агресії та відновлення територіальної цілісності України, сформувати довіру 

українського суспільства до воєнної політики держави, підтримки курсу з 

набуття Україною членства в НАТО. 

Актуальність дослідження обраної теми визначається необхідністю 

дотримання інтересів національної безпеки України та проведенням 

ефективних заходів у сфері стратегічних комунікацій у СБіО України в 

умовах ведення Російською Федерацією пропаганди та поширення 

неправдивої інформації про Україну через засоби масової інформації та 

соціальні мережі. Існування в Європі потужних центрів сили з інтересами, 

відмінними від національних інтересів України, військово-політичний 

дисбаланс сил навколо України, неефективність норм міжнародного права, 
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економічні, політичні та військові проблеми зумовлюють необхідність 

удосконалення системи стратегічних комунікацій держави. Саме тому 

своєчасне застосування стратегічних комунікацій у СБіО України має 

вирішальне значення в запобіганні сучасним викликам і загрозам 

національній безпеці України, їх виявленні та реагуванні на них.  

Стратегічні підходи до процесу створення ефективного СБіО України 

закладені в Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом 

Президента України від 06 травня 2015 р. № 287/2015. Цим документом 

передбачено спрямованість на розвиток стратегічних комунікацій у СБіО 

України, зокрема вдосконалення державної системи стратегічного 

планування, створення єдиної системи моніторингу, аналізу, прогнозування 

та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони, забезпечення 

ефективної координації та функціонування єдиної системи ситуаційних 

центрів профільних органів державної влади СБіО України. 

Актуальність комплексного дослідження державних механізмів 

стратегічних комунікацій у СБіО України зумовлена також введенням у дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 р. 

“Про Стратегічний оборонний бюлетень України”, затвердженого Указом 

Президента України 06 червня 2016 р. № 240/2016, де пріоритетними 

шляхами досягнення стратегічних цілей визначено становлення та розбудову 

спроможностей сил безпеки і оборони у сфері стратегічних комунікацій як 

частини загальнодержавної та міжвідомчої системи стратегічних 

комунікацій, спрямованих на підтримку формування та реалізації політики в 

СБіО України, а також досягнення цілей оборони держави. 

Ще одним аргументом на користь актуальності дослідження є 

застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти 

України, що перетворило інформаційну сферу на ключову арену 

протиборства. Саме проти України Російська Федерація використовує 

найновіші інформаційні технології впливу на свідомість громадян, 

спрямовані на розпалювання національної і релігійної ворожнечі, пропаганду 
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агресивної війни, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або 

порушення суверенітету і територіальної цілісності України. З огляду на це 

Указом Президента України від 25 лютого 2017 р. № 47/2017 була 

затверджена Доктрина інформаційної безпеки України, якою окреслено 

національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, 

напрями і пріоритети державної політики в інформаційній сфері. 

Крім того, згідно з вимогами НАТО до розвитку інформаційно-

комунікаційної сфери всі процеси слід спростити й пришвидшити, щоб 

інформаційно-комунікаційні аспекти в безпековій та оборонній сферах стали 

основою всіх рівнів формування політики, планування реалізації 

стратегічних комунікацій у СБіО України. 

Основоположні засади державного управління та його механізмів 

визначено в працях таких учених: В.Б.Авер’янова, В.Д.Бакуменка, 

Н.І.Глазунової, В.В.Корженка, О.Б.Коротича, М.І.Круглова, В.С.Куйбіди, 

В.Я.Малиновського, П.І.Надолішнього, Н.Р.Нижник, О.Ю.Оболенського, 

І.В.Розпутенка, О.М.Стельмаха, О.С.Твердохліба, О.В.Федорчака та ін. 

Теоретичні та методологічні основи національної безпеки містяться в 

дослідженнях українських науковців, зокрема: О.Ф.Бєлова, 

В.Ю.Богдановича, О.С.Бодрука, О.М.Буханевича, І.Л.Гасюка, В.В.Говорухи, 

В.П.Горбуліна, А.С.Гриценка, О.А.Долгого, С.В.Дрьомова, А.В.Єрмолаєва, 

Я.А.Жаліла, А.Б.Качинського, В.О.Косевцова, Р.О.Кулинича, 

О.В.Литвиненка, В.А.Ліпкана, І.І.Мусієнка, О.М.Омельчука, А.А.Падеріна, 

Г.М.Перепелиці, В.І.Почепцова, О.О.Резнікова, В.М.Рижих, О. В. Устименка, 

А.І.Семенченка, В.П.Синчака, Г.П.Ситника, А.С.Сіцінського, М.В.Сіцінської, 

М.В.Сунгуровського, О.М.Суходолі, С.В.Сьоміна, В.М.Телелима, 

О.В.Турчинова, І.А.Храбана та ін. 

Вагомим внеском у розвиток теоретичного та практичного 

обґрунтування механізмів використання стратегічних комунікацій стали 

дослідження зарубіжних учених Дж.Бернета, Ф.Е.Денса, К.Е.Ларсона, 

С.Моріарті, К.Халлахана, Ю.Хабермаса, В.Шрамма, а також вітчизняних 
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учених С.І.Антоненка, А.В.Баровської, Т.М.Безверхнюка, О.Л.Валевського, 

О.В.Войтка, М.В.Гребенюка, С.А.Гуцала, Т.М.Дзюби, В.М.Дрешпака, 

Д.В.Дубова, Н.П.Карпчук, О.В.Кушнір, В.А.Ліпкана, І.А.Макарченко, 

В.Б.Міщенка, Д.П.Музиченка, Ю.Б.Пігарєва, В.В.Петрова, Л.Л.Приходченко, 

Г.Г.Почепцова, Ю.В.Пунди, Ю.І.Радковця, Г.А.Саймона, О.Ф.Сальнікової, 

Є.Б.Тихомирова, Т.В.Черненка, В.В.Шидлюха та ін.  

Водночас досліджень, у яких із позицій системного підходу розглянуто 

державно-управлінські аспекти комплексної проблеми використання 

стратегічних комунікацій у цілому та державних механізмів стратегічних 

комунікацій в СБіО України зокрема, практично немає. 

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

дисертаційної роботи покладено результати досліджень і розробок, 

отриманих автором у процесі виконання науково-дослідної роботи 

Хмельницького університету управління та права на тему “Управлінські та 

правові засади забезпечення сталого розвитку України як європейської 

державиˮ (ДР № 0108U008927), де роль автора полягала в дослідженні 

питання використання стратегічних комунікацій у цілому та державних 

механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України зокрема. 

Окремі положення дисертації є складовою заходів із реалізації указів 

Президента України “Про Стратегію національної безпеки України” від  

26 травня 2015 р. № 287/2015, “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і 

оборони України” від 14 березня 2016 р. № 92/2016, “Про Стратегічний 

оборонний бюлетень України” від 06 червня 2016 р. № 240/2016,  

“Про Доктрину інформаційної безпеки України” від 25 лютого 2017 р.  

№ 47/2017. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є науково-

теоретичне обґрунтування державних механізмів стратегічних комунікацій у 

СБіО України та розроблення науково-практичних рекомендацій органам 

державного та військового управління, спрямованих на підвищення 

ефективності використання стратегічних комунікацій у СБіО України в 
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контексті вимог Стратегії національної безпеки України, Концепції розвитку 

СБіО України, Воєнної доктрини України, Стратегічного оборонного 

бюлетеня України, Доктрини інформаційної безпеки України. 

Для досягнення означеної мети було поставлено такі завдання: 

 дослідити теоретико-правові основи державних механізмів 

стратегічних комунікацій у СБіО України; 

 визначити й охарактеризувати державні механізми стратегічних 

комунікацій у СБіО України; 

 провести системний аналіз нормативно-правової бази з питань 

державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України; 

 виявити проблемні питання функціонування державних механізмів 

стратегічних комунікацій СБіО України; 

 проаналізувати й узагальнити зарубіжний досвід використання 

стратегічних комунікацій у СБіО України; 

 запропонувати пріоритетні напрями та визначити шляхи 

вдосконалення державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО 

України. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері стратегічних 

комунікацій. 

Предмет дослідження – державні механізми стратегічних комунікацій 

у СБіО України. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дисертаційної роботи слугували сучасна теорія державного управління у 

сфері національної безпеки, міжнародно-правові акти з питань використання 

стратегічних комунікацій, законодавчі та нормативно-правові акти України – 

Конституція та укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань 

формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки 

України. 
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В основу дослідження покладено принципи та головні категорії 

діалектичного пізнання соціальних явищ і процесів, а також системний, 

індуктивний, дедуктивний, функціональний та інші теоретичні (філософські, 

загальнонаукові) та конкретно-наукові методи.  

Для досягнення мети дослідження та вирішення поставлених завдань 

було використано комплекс загальнонаукових методів, що дало змогу 

систематизувати емпіричну інформацію, проаналізувати поточний стан 

формування та реалізації державних механізмів стратегічних комунікацій у 

СБіО України.  

Зокрема, історичний метод допоміг окреслити еволюцію становлення 

стратегічних комунікацій та дослідити історичні передумови формування й 

розвитку стратегічних комунікацій; загальнонауковий аналіз дав змогу 

проаналізувати наукові джерела, державні й міжнародні документи, що 

регламентують діяльність суб’єктів забезпечення національної безпеки щодо 

організації навчально-наукових центрів стратегічних комунікацій у 

складових СБіО України. За допомогою логіко-семантичного методу 

вдосконалено понятійний апарат дисертації, методу систематизації 

охарактеризовано поняття і визначення сутності стратегічних комунікацій у 

державному та військовому управлінні, методів співвіднесення і зіставлення 

здійснено трактування прав та обов’язків окремих суб’єктів забезпечення 

національної безпеки щодо імплементації Ситуаційних центрів у складових 

СБіО України з позиції їх спрямованості в наукових категоріях. Системний 

аналіз використаний для визначення доцільних державних механізмів 

стратегічних комунікацій в аспекті практичної реалізації, порівняльно-

правовий аналіз – під час вивчення зарубіжного досвіду щодо правового 

регулювання використання стратегічних комунікацій з урахуванням 

перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції. Емпіричне 

узагальнення застосовано в процесі вивчення різноманітних методичних 

інструментаріїв для впровадження стратегічних комунікацій у складові СБіО 

України, екстраполяції та прогнозування – для розроблення рекомендацій 
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органам державного та військового управління щодо визначення 

перспективних напрямів і шляхів удосконалення державних механізмів 

стратегічних комунікацій у СБіО України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці державного управління 

комплексним дослідженням державних механізмів стратегічних комунікацій 

у СБіО України, у якому виявлено та структуровано проблеми впровадження 

стратегічних комунікацій у силових та спеціальних структурах держави, 

запропоновано розв’язання виявлених проблем завдяки вдосконаленню 

змісту державних механізмів у цій сфері, а також розроблення науково-

практичних рекомендацій органам державного та військового управління 

щодо підвищення ефективності використання стратегічних комунікацій у 

СБіО України, що в сукупності дає змогу вирішити нагальне завдання 

реалізації політики національної безпеки України у сфері стратегічних 

комунікацій. 

У дисертаційному дослідженні: 

уперше:  

– теоретично обґрунтовано інтегративний державно-управлінський 

підхід у сфері стратегічних комунікацій у СБіО України, який базується на 

таких вихідних принципах: міжсуб’єктної координації – шляхом створення 

механізму узгодженої взаємодії між органами виконавчої влади всіх рівнів та 

інших учасників стратегічних комунікацій, до компетенції яких належать 

функції, пов’язані із забезпеченням національної безпеки і оборони України в 

контексті нових викликів і загроз національній безпеці України, зокрема 

агресії Російської Федерації проти України; комплексності – через 

запровадження системних та процесуально узгоджених заходів стратегічних 

комунікацій у СБіО України; інформаційної і технічної достатності – завдяки 

створенню інформаційно-технічної бази для забезпечення комунікаційних 

спроможностей на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях, що 
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забезпечить інтеграційну підтримку стратегічних комунікацій на всіх рівнях 

планування та впровадження стратегічних комунікацій у СБіО України;  

удосконалено: 

− структурні елементи системи забезпечення національної безпеки 

щодо реалізації та розвитку стратегічних комунікацій у СБіО України, 

зокрема визначено державні механізми стратегічних комунікацій у СБіО 

України та обґрунтовано, що найважливішими для цієї сфери є 

організаційний, правовий, політичний, інформаційний та спеціальний 

механізми, а також з’ясовано їх роль у системі державного і військового 

управління в цій сфері; 

− систему основних принципів діяльності СБіО України у сфері 

стратегічних комунікацій, що базується на: законності, демократичності, 

відкритості, прозорості, цілісності, доброчесності, підзвітності та 

відповідальності; оптимального поєднання й збалансованості інтересів СБіО 

України і суспільства; єдності підходів у формуванні та впровадженні заходів 

щодо реалізації стратегічних комунікацій; науковості, системного підходу до 

формування та розвитку стратегічних комунікацій у СБіО України, шляхом 

доповнення принципами довіри, контекстності, доступності, безперервності 

та послідовності, ціннісного підходу, конкретно-історичного підходу, 

стратегічного планування; 

− комплекс спеціальних процедур для використання стратегічних 

комунікацій у СБіО України в контексті створення Міжвідомчої комісії з 

питань розвитку державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО 

України при Раді національної безпеки і оборони України, яка, з одного боку, 

контролюватиме та координуватиме діяльність у сфері стратегічних 

комунікацій у ситуаційних центрах, спрямованих на підтримку, формування 

та реалізацію політики у СБіО України, а з другого – регулюватиме 

використання стратегічних комунікацій на державному рівні; 
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набули подальшого розвитку:  

− понятійно-категоріальний апарат теорії державного управління у 

сфері національної безпеки на основі визначення сутності державних 

механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України як системної діяльності 

державних органів, посадових осіб, об’єднаних єдиними цілями та 

завданнями на основі використання сукупності механізмів для впровадження 

стратегічних комунікацій у СБіО України, спрямованих на забезпечення 

національної безпеки за допомогою скоординованого і належного 

використання комунікативних можливостей держави – публічної дипломатії, 

зв’язків з громадськістю, військових зв’язків, інформаційних та 

психологічних операцій з метою просування загальнодержавного наративу, 

формулювання і впровадження ключових повідомлень для підвищення 

розуміння діяльності складових СБіО України суспільством, налагодження їх 

дієвої та ефективної координації зокрема та цілей держави загалом; 

− система професійної підготовки фахівців зі стратегічних 

комунікацій, зокрема визначено їх завдання, основною метою виконання 

яких є сприяння розвитку стратегічних комунікацій у СБіО України, а також 

здобуття підтримки НАТО в цій галузі; розроблено Положення про 

навчально-науковий Центр стратегічних комунікацій (на базі вищого 

військового навчального закладу), запропоновано новий перелік навчальних 

дисциплін для підготовки фахівців зі стратегічних комунікацій для СБіО 

України. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

теоретичні та методичні положення дисертаційної роботи доведено до рівня 

конкретних прикладних розробок, спрямованих на підвищення ефективності 

державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України. Основні 

положення, висновки та рекомендації дослідження використані:  

– Національним агентством України з питань державної служби: 

1) у практичній діяльності Центру адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу під час розроблення практичних матеріалів 
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до тематичних короткострокових семінарів із підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, а саме Політики стратегічних 

комунікацій НАТО (NATO Strategic Communications Policy), Cпільної рамки 

ЄС щодо протидії гібридним загрозам (Joint Framework on countering hybrid 

threats. A European Union response) від 06 квітня 2016 р., Глобальної стратегії 

зовнішньої політики і безпеки ЄС (Global Strategy for the European Union’s 

Foreign and Security Policy) від 02 червня 2016 р., Дорожньої карти 

Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою національної 

безпеки і оборони України та Міжнародним секретаріатом НАТО; 

2) під час підготовки Концепції реформування системи професійного 

навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб органів місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 р. № 974-р, у частині 

підготовки пропозицій щодо підвищення ефективності професійної 

підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; 

3) у процесі організації заходів із підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо стандартів 

стратегічних комунікацій у частині експертно-аналітичного забезпечення 

проведення навчальних семінарів; 

4) під час розроблення IV модуля “Комунікація для довіриˮ програми 

“100 чемпіонівˮ, що реалізовується в межах Програми Україна – НАТО із 

професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони  

(30–31 травня 2018 р., Дипломатична академія України імені Геннадія 

Удовенка при Міністерстві закордонних справ) у процесі підготовки 

презентаційного матеріалу до практичного завдання модуля в частині 

інформаційно-аналітичного забезпечення набуття досвіду зі створення та 

функціонування механізму стратегічних комунікацій у секторі безпеки і 
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оборони у державах – членах Європейського Союзу (акт про впровадження 

вищенаведених положень від 30 липня 2018 р. № 09/94-18); 

– Інститутом законодавства Верховної Ради України під час 

законотворчої діяльності, куди автор надав пропозиції щодо вдосконалення 

нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку стратегічних 

комунікацій у СБіО України (довідка про впровадження від 10 вересня  

2018 р. № 22/418-1-15); 

– Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у частині вдосконалення 

механізму взаємодії з іншими структурами забезпечення національної 

безпеки шляхом подальшого розвитку державного центру управління з 

надзвичайних ситуацій ДСНС, утворення відповідних регіональних центрів 

та налагодження їх взаємодії з Головним ситуаційним центром та іншими 

ситуаційними центрами складових СБіО в контексті вимог Стратегії 

реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

підвищення спроможності державного центру управління в надзвичайних 

ситуаціях ДСНС щодо забезпечення виконання у взаємодії з іншими 

складовими СБіО України завдань із протидії загрозам національній безпеці 

у сфері цивільного захисту (довідка про впровадження від 20 листопада  

2018 р. № 93/15-1604). 

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні положення та 

розробки в межах дослідження, зокрема ті, що характеризують його наукову 

новизну і практичне значення результатів, автор отримав особисто.                  

У дисертації не використовувались ідеї і розробки А.С.Сіцінського, з яким 

було підготовлено спільну публікацію [10], де внесок автора полягає в 

розробленні науково-теоретичних підходів до розуміння поняття 

стратегічних комунікацій у СБіО України та їх ролі в боротьбі з країною-

агресором.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення й результати дослідження оприлюднені на науково-практичних 
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конференціях: “Публічне управління та публічна служба в Україні: стан 

проблем та перспективи розвитку” (Київ, 2018); “Реформування публічного 

управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід” 

(Одеса, 2018); “Сімнадцяті осінні юридичні читання” (Хмельницький, 2018); 

“Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій” (Дніпро, 2018); “Теорія 

та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі” (Київ, 

2018); “Теорія та практика публічної службиˮ (Дніпро, 2018). 

Публікації. За темою дослідження опубліковано 13 наукових праць, з 

них шість статей у наукових фахових виданнях України з державного 

управління, одна стаття – у зарубіжному виданні, шість тез виступів – у 

матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів зі списком використаних джерел до кожного, 

висновків та додатків. Повний обсяг дисертації становить 197 сторінок, з них 

160 – основного тексту. Робота містить п’ять рисунків в основному тексті й 

чотири додатки. Список використаних джерел налічує 116 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ 

СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 

УКРАЇНИ 

 

1.1. Поняття і сутність стратегічних комунікацій як засобу 

забезпечення національної безпеки України 

 

Ефективна комунікація між органами державної влади та 

громадянським суспільством є важливим проявом демократичного розвитку 

країни. Через комунікацію відбувається зворотний зв’язок, коли уряд може 

інформувати суспільство про свою діяльність, а також дізнавати про її оцінку 

активними верствами населення. Беззаперечно, що нині в Україні триває 

формування динамічного суспільства, в якому комунікація як важливий 

чинник громадського життя посідає чільне місце. Отже, комунікація відіграє 

дедалі більшу роль у процесах державотворення та діалогу владних 

інститутів із громадянським суспільством [1]. 

Державне управління не може бути організоване належним чином без 

існування комунікації, що є формою взаємодії суб’єктів та об’єктів 

управління. Так само стратегічні комунікації, на сьогодні є одним із 

найефективніших інструментів просування своїх інтересів провідними 

міжнародними акторами. І хоча досі в науковій думці наявні суттєві 

розбіжності в інтерпретації стратегічних комунікацій практика їх 

використання поширюється дуже швидко. 

З огляду на зазначене перед Україною нині постає цілий комплекс 

інструментальних завдань у сфері стратегічних комунікацій, без реалізації 

яких не можна говорити про ефективну діяльність сектору безпеки і оборони 

для забезпечення національних інтересів в умовах гібридної війни з боку 

Російської Федерації.  
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Поняття комунікації є об’єктом вивчення багатьох наук: філософії, 

семіотики, соціології, психології, кібернетики, лінгвістики, логіки та ін. 

Кожна з наук досліджує певні аспекти комунікацій [2]. 

Так, у філософії мова йде про взаємодію об’єктів будь-якої природи; 

семіотика вивчає властивості знаків і знакових систем, що функціонують у 

соціумі, природні і штучні мови, особливості знакового поводження тварин і 

людини; соціологія розглядає комунікації з точки зору вивчення законів і 

механізмів соціальної взаємодії соціальних суб’єктів, соціальної 

зумовленості норм, стереотипів спілкування й поводження, формування 

суспільної думки; психологія вивчає індивідуальні і групові 

психофізіологічні особливості спілкування; лінгвістика – вербальну 

комунікацію, правила вживання слів, норми усної й письмової мови; логіка – 

форми мислення і шляхи досягнення збагнення істини, способи ведення 

діалогу й суперечок; технічні науки – можливості і способи передачі, 

обробки та зберігання інформації у процесі комунікації; кібернетика – закони 

ефективного управління інформацією у штучно створених системах та 

організаційних структурах тощо [2]. 

Серед дослідників поняття “стратегічні комунікаціїˮ найвідомішими є 

Дж.Бернет, Ф.Денс, К.Ларсон, С.Моріарті, Ю.Хабермас, К.Халлахан, 

В.Шрамм та ін. Формуванню сучасного бачення ролі стратегічних 

комунікацій у системі державного управління сприяли, зокрема, праці таких 

вітчизняних учених, як С.Гуцала, Д.Дубова, О.Кушнір, Г.Саймона, 

В.Ліпкана, Г.Почепцова та ін. 

Американські учені Ф.Денс та К.Ларсон, в результаті аналізу можливих 

визначень терміна “комунікаціяˮ виокремили три основних інтерпретації:  

конкретна структура – засіб зв’язку між будь-якими об’єктами 

матеріального та духовного світу;  

взаємодія, у процесі якої суб’єкти обмінюються інформацією, якщо 

суб’єктами є люди, то комунікація перетворюється у спілкування; 
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передавання та масовий обмін інформацією з метою впливу на 

суспільство чи його складові [3].  

Однією з перших публікацій, яка містила комплексний науковий підхід 

до концепту стратегічних комунікацій, але здебільшого з комерційної точки 

зору, стала стаття дослідників “Визначаючи стратегічну комунікаціюˮ [4].  

У ній стратегічні комунікації розглянуто “у найширшому сенсі як 

цілеспрямований обмін інформацією з метою просування місії (організації)ˮ, 

та зазначено, що стратегічна комунікація “передбачає залучення людей до 

зваженої практики комунікації в інтересах організацій, окремих випадків і 

соціальних рухівˮ. Автори докладно зупинилися на концепції стратегії та 

аргументували, що стратегічне не обов’язково означає маніпулятивне 

поняття, тому що практики часто вирішують, що всеосяжне і кооперативне є 

більш стратегічним та ефективним, ніж пропагандистське або маніпулятивне.  

У доповіді федерального уряду США у 2009 році поняття “стратегічні 

комунікаціїˮ визначено так:  

синхронізація слів та вчинків і можливість їх сприйняття окремими 

аудиторіями; 

програми і заходи, свідомо спрямовані на інформаційну взаємодію і 

взаємодію з цільовою аудиторією, в тому числі реалізованою за допомогою 

суспільно-політичних зв’язків, публічної дипломатії та через фахівців з 

інформаційних операцій [5]. 

У доповіді міністерства оборони США звернено увагу на “новітнє 

мисленняˮ, тобто об’єднання навколо поняття “стратегічні комунікаціїˮ 

процесів, а не набору можливостей, організацій або окремих заходів [6].  

На думку Ю.Хабермаса комунікації є засобом координації будь-якої 

діяльності. У сформульованій ним теорії комунікативної дії значну увагу 

приділено комунікативній поведінці, як основі для порозуміння між людьми 

та єдиному шляху самореалізації особистості, тобто координуючій та 

інтегративній ролі комунікації у суспільстві [2; 7].  
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Термін “комунікаціяˮ в науці вперше застосовано на початку XX ст. 

Загалом можна визначити два основних, найбільш поширених підходи до 

визначення дефініції “комунікаціяˮ: 

шлях повідомлення, зв’язок одного місця з іншим (наприклад, 

транспортна комунікація);  

спілкування, передання інформації від людини до людини [2].  

Зі спілкуванням між людьми пов’язує цю дефініцію відомий 

американський теоретик комунікації В.Шрамм: “Комунікація – це те, що 

здійснюється людьми. Сама по собі, без людей, вона не існує. Щоб зрозуміти 

процес людської комунікації, потрібно зрозуміти, як люди спілкуються між 

собоюˮ [2; 8]. За визначенням Г.Почепцова комунікація – це “процес 

прискорення обміну інформацієюˮ [9]. 

На думку Г.Саймона, поняття “комунікаціяˮ пов’язане із процесом 

управління, зокрема формуванням організаційної поведінки: “Комунікацію 

можна формально визначити як процес передання передумов рішення від 

одного члена організіції до іншого. Вочевидь, без комунікації не може бути  

й організації, оскільки група не має змоги вплинути на поведінку  

індивідаˮ [2; 10].  

Близьким до цього визначення можна вважати розуміння комунікації 

Дж.Бернетом та С.Моріарті: “…комунікація означає процес передавання 

певної ідеї, відносин або інформації. Людську комунікацію ми визначаємо як 

процес, у ході якого дві чи більше осіб намагаються свідомо чи несвідомо 

впливати одна на одну за допомогою використання символів… Відправники 

повідомлення і ті, хто отримує ці послання, всі разом створюють систему 

комунікаціїˮ [2; 11].  

Загалом існують різноманітні підходи до змісту поняття “комунікаціяˮ: 

у матеріально-практичному значеннні − шляхи сполучення, транспорту 

і зв’язку; мережа підземного міського господарства (водогін, газогін); 

у соціокультурному просторі – передання інформації від людини до 

людини у процесі будь-якої роботи;  
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в економічному просторі – прискорення обігу торгового, промислового 

і фінансового капіталу; 

в інформаційному просторі – найважливіший стратегічний державний 

ресурс, який динамічно розвивається, як індустрія засобів зв’язку, що 

орієнтована на цифрові способи передачі і комутації повідомлень; 

в управлінській діяльності – процес двостороннього обміну ідеями й 

інформацією, що веде до порозуміння [2; 12]. 

У державному управлінні термін “комунікаціяˮ є інструментом зв’язків 

з громадськістю, взаємодії влади, громадянського суспільства та інших 

учасників управлінського процесу. Крім того, його визначають і як процес 

прийняття, сприйняття, розуміння, засвоєння та поширення інформації. 

Багато авторів наголошують, що завдяки комунікаціям можна організувати 

спільну діяльність індивідів або сформувати конкурентні чи конфліктні 

відносини [2].  

На думку В.Козбаненка, як комунікацію розуміють спілкування, 

передання інформації від людини до людини, форму зв’язку [13]. Українські 

учені О.Дудкіна, А.Мельник, Г.Монастирський стверджують, що комунікації 

в державних організаціях відображають не тільки процес передання 

інформації, а й її сприйняття, розуміння та засвоєння [14].  

Деякі автори розуміють комунікації як складову процесу взаємодії 

влади і громадянського суспільства. Так, К.Соляр, В.Шамрай зазначають, що 

“необхідність комунікації між учасниками управлінського процесу слід 

розглядати як ключовий інструмент побудови діалогу між ними, 

встановлення процесу обміну позитивним досвідом чи надання взаємних 

консультацій…ˮ [2; 15]. 

Отже, існує досить багато трактувань поняття “комунікаціяˮ, але в усіх 

визначеннях увагу зосереджено саме на процесі обміну інформацією. Також 

для розуміння змісту поняття “комунікаціяˮ важливо те, що згідно з 

наведеними вище визначеннями, дослідники її учасників розглядають як 
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елементи системи, а саму комунікацію – як елемент управлінського впливу. 

Наголосимо, що мова йде не про передавання, а про обмін інформацією [2]. 

Учений Д.Дубов зазначає, що згадки про поняття “стратегічні 

комунікаціїˮ можна віднайти ще в дослідницьких документах US Army 

College 1966 року, хоча сам термін застосовували раніше, щоправда, тоді 

йшлося про “стратегічні комунікаціїˮ в контексті забезпечення стратегічного 

рівня зв’язку під час масштабних військових конфліктів [16].  

На цей час у США визначення “стратегічних комунікаційˮ закріплено у 

“Словнику військових та пов’язаних термінівˮ міністерства оборони США: 

“сфокусовані урядом США зусилля, спрямовані на розуміння та залучення 

ключових аудиторій до створення, посилення чи збереження сприятливих 

умов для просування інтересів, політик та цілей уряду США через 

використання скоординованих програм, планів, тем, месиджів (повідомлень) 

та продуктів, синхронізованих з діями всіх інструментів національної 

могутностіˮ [17].  

Стратегічна комунікація має три основні форми (рис. 1.1), а усі її 

складові повинні діяти синхронно. Так, зв’язки з громадськістю орієнтовані 

насамперед, на інформування зовнішнього реципієнта, тому значною мірою 

мають відповідати його базовим світоглядним установкам, іншими словами, 

бути спрямованими на застосування однієї мови понять і символів [18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Форми стратегічних комунікацій 
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Істотним доповненням до зв’язків з громадськістю має стати публічна 

дипломатія, що містить зусилля із прямої взаємодії з громадянами, 

громадськими діячами, журналістами та іншими лідерами громадської думки 

за межами країни. Публічна дипломатія доповнює традиційну міждержавну 

дипломатію, в якій переважає офіційна взаємодія професійних дипломатів. 

Неформальність характер публічної дипломатії значно спрощує процес 

взаємодії з громадянами іншої держави та формує позитивне ставлення до 

політики і національних інтересів країни, спонукає до дій на їх  

підтримку [18].  

Третьою формою стратегічної комунікації є інформаційні операції як 

“інтегроване використання радіоелектронної війни, комп’ютерних 

мережевих операцій, психологічних операцій, маніпулювання з військовими 

цілями та оперативної безпеки, включаючи їх супутні і прикладні аспекти, з 

метою вплинути, зруйнувати, зіпсувати або перехопити процес людського 

або автоматизованого ухвалення рішення противникомˮ [18]. Стратегічна 

комунікація покликана забезпечити політику держави за межами 

національних кордонів. Основним об’єктом дії є певна цільова аудиторія – 

політична (економічна, наукова, культурна тощо) еліта тієї держави, 

стосовно якої вчиняють відповідні дії.  

Вітчизняні учені О.Кушнір та В.Ліпкан, взявши за зразок стандарти 

НАТО, де питання стратегічної комунікації вважають надзвичайно 

значущими, виокремили такі компоненти системи стратегічних комунікацій: 

зв’язки з громадськістю; публічна дипломатія та військові заходи на 

підтримку публічної дипломатії; зв’язки зі ЗМІ; інформаційні заходи 

міжнародного військового співробітництва; цивільно-військове 

співробітництво; дії в кіберпросторі, у тому числі соціальних мережах; 

залучення ключових лідерів до проведення інформаційних заходів; 

внутрішня комунікація (робота з особовим складом / внутрішній PR); 

інформаційні операції; психологічні операції; інформування про ситуацію та 

документування подій на полі бою; розвідувальне забезпечення проведення 
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інформаційних заходів; показ дій військ; введення в оману; безпека операцій; 

фізичний вплив; протиборство в електромагнітному просторі [19]. 

Завданнями національної системи стратегічних комунікацій В.Ліпкан 

вважає: 

розширення можливостей сектору безпеки і оборони у сфері 

стратегічних комунікацій на стратегічному та операційному рівнях, а також 

розвиток культури стратегічних комунікацій у державних органах влади 

України; 

налагодження міжвідомчої взаємодії у сфері стратегічних комунікацій 

шляхом запровадження сучасних і дієвих комунікативних механізмів та 

процесів;  

створення можливостей для навчання стратегічним комунікаціям 

представників сектору безпеки і оборони та української влади загалом на базі 

багато- і двосторонніх форматів [20]. 

Таким чином, незважаючи на значну кількість досліджень щодо 

розвитку поняття “стратегічні комунікаціїˮ, учені досі не дійшли 

однозначності у його трактуванні. Нез’ясованими залишаються питання, 

пов’язані із розумінням органами влади теоретичних підвалин стратегічних 

комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки України. 

З огляду на це пропонуємо авторське визначення “стратегічних 

комунікацій у секторі безпеки і оборони Україниˮ як цивільно-військових 

відносин, що складаються у процесі взаємодії та координації діяльності 

органів державної влади, ЗС України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, 

державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, 

сил цивільного захисту, оборонно-промислового комплексу України, 

діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем і 

відповідно до Конституції та Законів України за функціональним 

призначенням спрямованих на захист національних інтересів України від 

загроз, а також громадян та громадських об’єднань, які добровільно беруть 
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участь у забезпеченні національної безпеки України, з урахуванням досвіду 

держав – членів НАТО [21].  

Отже можна стверджувати, що стратегічні комунікації – це процес, 

який лежить в основі забезпечення національної безпеки України та до 

реалізації якого залучені суб’єкти не лише стратегічних комунікацій, а й 

інших сфер діяльності. 

 

1.2. Характеристика державних механізмів стратегічних комунікацій  

у секторі безпеки і оборони України 

 

Виклики та загрози національній безпеці України в інформаційній 

сфері, що пов’язані безпосередньо із військовою агресією РФ проти України, 

зумовлюють необхідність реформування системи стратегічних комунікацій 

держави та вдосконалення державних механізмів стратегічних комунікацій у 

СБіО України. 

У Доктрині інформаційної безпеки України визначено, що одним із 

життєво важливих інтересів суспільства і держави є розвиток системи 

стратегічних комунікацій України [22]. З урахуванням зазначеного в 

Міністерстві інформаційної політики України функціонує Сектор 

стратегічних комунікацій, до основних завдань якого належать:  

створення умов для впровадження елементів системи стратегічних 

комунікацій в органах державної влади України; 

розроблення концептуальних документів та інших типів проектів актів 

з розвитку системи стратегічних комунікацій в Україні, у тому числі 

національні, регіональні та міжнародні комунікації; 

забезпечення міжвідомчої координації:  

– розроблення принципів та політик співпраці у сфері стратегічних 

комунікацій; 

– розроблення системи професійної підготовки у сфері стратегічних 

комунікацій; 
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– підтримка співпраці України з експертами, які мають відповідний 

досвід у галузі стратегічних комунікацій, вивчення досвіду держав-партнерів; 

– забезпечення створення механізмів моніторингу відкритих джерел 

інформації для потреб стратегічних комунікацій [23]. 

Успішне виконання цих завдань передбачає створення та розвиток 

державних механізмів стратегічних комунікацій в Україні. 

На сьогодні немає єдиного підходу до визначення та розуміння терміна 

“механізми державного управлінняˮ, але його концептуальні засади 

висвітлено у працях провідних вітчизняних і зарубіжних учених у галузі 

державного управління: В.Б.Авер’янова, Г.В.Атаманчука, В.Д.Бакуменка, 

Д.Ф.Дукова, В.М.Князєва, Р.Р.Ларіної, Н.Р.Нижник, Г.С.Одінцової, 

Ю.А.Тихомирова, Л.П.Юзькова та ін.  

Питання підвищення ефективності сектору безпеки і оборони України 

через введення нових державних механізмів розглянуто у працях 

 Ю.С.Дмитренка, О.Ф.Сальнікової, А.С.Сіцінського, М.В.Сіцінської та ін. 

Однак проблематика створення та розвитку державних механізмів 

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України потребує 

ґрунтовного наукового дослідження у цій сфері. 

Елементом категорії “механізм державного управління” є поняття 

“механізм” (грец. – знаряддя, машина), що у словнику іншомовних слів 

розтлумачено так:  

внутрішня будова машини, приладу, апарату, що приводить їх у дію 

(годинниковий механізм, механізм насоса);  

у переносному значенні – система, устрій, що визначають порядок 

якого-небудь виду діяльності, процесу (державний механізм, механізм 

виконання закону). У державному управлінні поняття “механізм” вживають 

саме в переносному значенні [24; 28]. 

У теорії державного управління Н.Р.Нижник розглядає механізм 

управління як складову системи управління, що забезпечує вплив на 

фактори, від стану яких залежить діяльність управлінського об’єкта [25]. 
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На думку Г.В.Атаманчука, що механізм формування та реалізації 

державного управління – це сукупність і логічний взаємозв’язок соціальних 

елементів, процесів і закономірностей, через які суб’єкт державного 

управління (його компоненти) “охоплюєˮ потреби, інтереси й цілі 

суспільства в управлінському впливі, закріплює їх у своїх управлінських 

розв’язках і діях, практично втілює їх у життя, спираючись на державну 

владу [26].  

За В.Д.Бакуменком механізм державного управління – це сукупність 

практичних заходів, засобів, важелів, стимулів, за допомогою яких органи 

державної влади впливають на будь-які суспільні відносини з метою 

досягнення поставлених цілей [27]. 

У дослідженні Д.Ф.Дукова запропоновано таке визначення: механізм 

державного управління – це система державних органів (установ) управління, 

які за допомогою низки інструментів (засобів, важелів, методів, процедур, 

правових норм, стимулів, способів, функцій, принципів, заходів та ін.)  

і наявних ресурсів забезпечують вплив на об’єкт управління для досягнення 

певної мети державного управління [28]. Також учений наголошує, що 

елементами механізму державного управління як системи можна вважати 

органи державного управління (суб’єкт управління), які за допомогою інших 

елементів – засобів, важелів, методів, процедур, правових норм, стимулів, 

способів, функцій, інструментів, принципів, заходів – забезпечують 

функціонування механізму державного управління та досягнення його мети. 

Системний підхід передбачає, що елементи системи є системами нижчого 

порядку. Такими підсистемами можуть бути окремі державні органи 

(установи), інструменти, функції тощо. Механізм державного управління як 

систему можна навести в різних аспектах (політичному, адміністративному, 

економічному, соціальному, правовому, організаційному тощо) та на різних 

рівнях, тобто за ієрархічною структурою [28; 29]. 

Використання методу систематизації вітчизняних і зарубіжних 

теоретичних підходів до змісту категорії “механізми державного управління” 
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дало змогу К.С.Кандагурі розробити їх класифікацію з точки зору засобів і 

способів, системи та сукупності дій, яку автор взяв за основу характеристики 

механізмів у власному дослідженні [30]: 

–  механізм як засіб та спосіб (В.Д.Бакуменко, А.Г.Гладишев, 

В.Б.Дзюндзюк, В.В.Іванов, М.М.Іжа, В.М.Князєв, О.Б.Коротич, 

В.Я.Малиновський, Н.М.Мельтюхова, Н.С.Миронова, Г.С.Одінцова, 

В.В.Патрушев, Т.І.Пахомова); 

–  механізм як система (В.Б.Авер’янов, О.В.Балуєва, 

А.В.Владзимирський, Ю.Д.Древаль, Р.Р.Ларіна, О.А.Машков, Н.Р.Нижник, 

В.Ю.Пересоляк, Л.Л.Приходченко, Р.М.Рудніцька, О.М.Стельмах); 

–  механізм як сукупність дій (А.І.Баврін, О.І.Жучков).  

На думку О.В.Федорчака, комплексний механізм державного 

управління може містити такі види механізмів: економічний (механізми 

державного управління банківською, грошово-валютною, інвестиційною, 

інноваційною, кредитною, податковою, страховою діяльністю тощо); 

мотиваційний (сукупність командно-адміністративних та соціально-

економічних стимулів, що спонукають державних службовців до 

високоефективної роботи); організаційний (об’єкти, суб’єкти державного 

управління, їх цілі, завдання, функції, методи управління та організаційні 

структури, а також результати їх діяльності); політичний (механізми 

формування економічної, соціальної, фінансової, промислової політики 

тощо); правовий (закони і постанови Верховної Ради України, укази 

Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, 

а також методичні рекомендації та інструкції тощо) [31]. 

Отже, у науковій літературі розглянуто такі види механізмів 

державного управління: політичні, економічні, соціальні, організаційні, 

правові, мотиваційні та комплексні. 

Беззаперечно, що рівень забезпечення державної безпеки України 

залежить насамперед від ефективності функціонування відповідних органів 

державної влади, чіткого розподілу відповідальності і повноважень у 



 41 

визначених сферах діяльності та налагодженої взаємодії між ними. Щоб 

підвищити рівень взаємодії складових сектору безпеки і оборони України, 

ми, спираючись на класифікацію механізмів у галузі науки державного 

управління, пропонуємо розглянути і застосовувати такі державні механізми 

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України: 

організаційний, правовий, політичний, інформаційний та спеціальний. 

Розглянемо детальніше організаційні механізми державного 

управління. На думку Н.Р.Нижника та О.А.Машкова, організаційний 

механізм державного управління – це сукупність різних за своєю природою 

конкретних організаційних елементів у механізмі, що мають організовувати 

регулювання, управління в інтересах державної влади, ефективну діяльність 

державно-управлінської системи [32]. Також виокремлюють його різновиди 

відповідно до основних параметрів організаційного процесу:  

організаційно-структурний; 

організаційно-технічний; 

організаційно-економічний; 

організаційно-адміністративний; 

комплексний [30]. 

Дослідник В.В.Калюжний розглядає організаційний механізм як 

“послідовність етапів проектування структур, детального аналізу і 

визначення системи цілей, продуманого виокремлення організаційних 

підрозділів і форм їх координації для забезпечення функціонування деякого 

комплексу…ˮ [30].  

Конкретизуючи організаційний механізм у державному управлінні,  

К.С.Кандагура зауважує, що він є підсистемою управління, призначеною для 

перетворення певного організуючого впливу органу державної влади 

(суб’єкта) у бажану (цільову) поведінку, результативність та ефективність 

діяльності об’єкта управління [30]. 

Також як організаційний механізм розуміють складний комплекс із 

внутрішньою або зовнішньою підсистемами управління, а також 
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послідовність етапів проектування структур, детальний аналіз і визначення 

системи цілей, продумане виокремлення організаційних підрозділів і форм їх 

координації для забезпечення функціонування організаційної системи. 

Кінцевим результатом функціонування організаційного механізму є побудова 

організаційної впорядкованості, узгодженої взаємодії більш-менш 

диференційованих і автономних частин цілого, зумовленої його будовою та 

сукупністю процесів або дій, що ведуть до утворення і вдосконалення 

взаємозв’язків між частинами цілого [32]. 

Тому з метою створення умов для впровадження елементів системи 

стратегічних комунікацій в органах державної влади України, забезпечення 

міжвідомчої координації в розроблені принципів та політик співпраці у сфері 

стратегічних комунікацій, підтримки співпраці України з експертами та 

вивчення досвіду держав-партнерів у зазначеній сфері як організаційний 

механізм стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони 

розглядатимемо створення та організацію навчально-наукових центрів 

стратегічних комунікацій у складових сектору безпеки і оборони відповідно 

до принципів та стандартів, прийнятих державами – членами НАТО, і 

впровадження наукових результатів в інтересах органів державної влади 

України на підтримку формування та реалізації політики у сфері безпеки і 

оборони України [33]. 

Отже, організаційний механізм – це система інструментів, методів, 

засобів, важелів і заходів, спрямованих на запобігання та нейтралізацію 

потенційних і реальних загроз національній безпеці України. Організаційний 

механізм може бути реалізований шляхом реформування системи 

стратегічних комунікацій у СБіО України; удосконалення системи 

державного та військового управління, забезпечення взаємодії з Головним 

ситуаційним центром України та іншими ситуаційними центрами складових 

СБіО України, удосконалення організаційної структури підрозділів, які 

використовують стратегічні комунікації, розроблення системи професійної 

підготовки фахівців зі стратегічних комунікацій та визначення їх загальних і 
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професійних компетенцій; удосконалення та розвитку системи 

демократичного цивільного контролю над СБіО України тощо. 

В енциклопедичному словнику з державного управління визначено, що 

правові механізми – це комплекси взаємопов’язаних юридичних засобів, 

об’єктивованих на нормативному рівні, необхідних та достатніх для 

досягнення певної мети [35]. Об’єктивною підставою для формування 

категорії “правові механізми” є існування у структурі права простих  

і складних елементів. Їх поєднання у певній послідовності для досягнення 

конкретної правової мети утворює “правовий механізм”.  

Правові механізми як особливі конструкції права поєднують певне 

коло правових засобів: прав, обов’язків, заборон, принципів, презумпцій, 

термінів, процедур, заходів відповідальності, заходів заохочення тощо. 

Сутнісною властивістю та системотвірним чинником правових механізмів є 

їх зв’язок із конкретною метою або їх сукупністю. За цією ознакою правові 

механізми можна визначити як юридичну технологію, призначену для 

реалізації правомірних інтересів суб’єктів права. Іншою необхідною 

властивістю правового механізму є його системність, що передбачає не 

довільне поєднання різних юридичних феноменів, а впорядковану, 

взаємопов’язану сталу сукупність правових інструментів, які утворюють 

довершену інструментальну структуру [35]. 

Отже, правовий механізм – це система законодавчих та нормативно-

правових норм щодо забезпечення національної безпеки України за 

допомогою скоординованого і належного використання комунікативних 

можливостей держави, зокрема впровадження стратегічних комунікацій у 

СБіО України. Правовий механізм реалізовується через правове регулювання 

питань щодо спроможностей сил безпеки і оборони у сфері стратегічних 

комунікацій як частини загальнодержавної та міжвідомчої системи 

стратегічних комунікації, узгодження правових норм з питань розвитку 

стратегічних комунікацій у СБіО України з урахуванням нових загроз 
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національній безпеці України в інформаційній сфері, урегулювання питань 

цивільно-військових відносин у сфері стратегічних комунікацій тощо. 

Беззаперечним є той факт, що раціональна побудова політичного 

механізму у процесі формування та реалізації державної політики у сфері 

стратегічних комунікацій є формоутворюючим базисом для становлення 

демократичної, правової, соціальної держави. На сьогоднішній день, існує 

широке коло різноманітних підходів до трактування сутності досліджуваного 

поняття з різних позицій, однак спроби окремих дослідників об’єднати всі 

позиції разом у межах однієї розгалуженої структури цього механізму, на 

жаль, призводять до втрати логіки управлінського процесу та зменшення ролі 

інших державно-управлінських механізмів. 

Політичний механізм – це комплекс політико-дипломатичних заходів, 

спрямованих на створення та поглиблення зв’язків України з політикою ЄС 

та НАТО, посилення політичного діалогу у сфері міжнародної і регіональної 

безпеки. Шляхами реалізації політичного механізму визначено: забезпечення 

політичної підтримки України з боку США та інших провідних країн світу, 

залучення до активного співробітництва впливових міжнародних організацій, 

у тому числі ООН, ОБСЄ, Ради Європи; отримання від міжнародного 

співтовариства додаткових гарантій щодо захисту суверенітету і 

територіальної цілісності України; залучення політичної, військової, 

гуманітарної та іншої підтримки України з боку ЄС та США; розроблення та 

імплементацію міжнародних проектів та програм, спрямованих на 

впровадження стратегічних комунікацій у СБіО України; формування довіри 

українського суспільства до воєнної політики держави, підтримку ним курсу 

з набуття Україною членства в НАТО тощо. 

Протидія зовнішнім загрозам інформаційній безпеці України 

відбувається в умовах прогресування тенденції до переформатування сфер 

впливу у світому просторі, як результат, виявлення та аналіз відповідних 

загроз ускладнюється низкою факторів, а саме наявністю відчуття у частини 
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населення держави відсутності зовнішніх загроз та ясного розуміння причин 

і джерел їх появи тощо. 

Отже, інформаційний механізм – це сукупність форм і методів 

формування національного інформаційно-психологічного простору, що 

реалізовується завдяки вибору правильного каналу і часових параметрів 

доставлення інформації до адресата, поєднанню вербальних і невербальних 

засобів інформування, визначенню алгоритму оцінювання інформаційно-

психологічних операцій, застосуванню арсеналу засобів контролю за фактом 

доставлення інформації до адресата, оцінювання ефекту інформаційного 

впливу з метою забезпечення національної безпеки України та готовності 

СБіО України до виконання завдань в умовах пропаганди і поширення 

неправдивої інформації про Україну через засоби масової інформації та 

соціальні мережі, а також завдяки гармонійному розвитку держави 

незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх інформаційно-психологічних 

впливів. 

Розглянемо спеціальний механізм стратегічних комунікацій у секторі 

безпеки і оборони України. Військова інформаційна операція не є окремим 

поняттям, оскільки вона відбувається в рамках стратегічних комунікацій, 

охоплюючи декілька галузей, а не тільки військову сферу, як результат – це 

функція персоналу щодо аналізування, планування, оцінки та інтегрування 

інформаційної діяльності для створення бажаного впливу на волю, розуміння 

та спроможність противника та його потенційних аудиторій. 

Отже, спеціальний механізм – це комплекс військових 

(правоохоронних) заходів. У ході реалізації стратегічних комунікацій 

відповідно до компетенції СБіО України встановлюють такі обмеження: всі 

заходи у сфері стратегічних комунікацій у СБіО України проводять без 

порушення законних прав та свобод людини і громадянина, крім випадків 

обмежень, передбачених чинними нормативно-правовими актами; 

інформаційні та психологічні операції як складові стратегічних комунікацій 

не проводять стосовно громадян України (крім тих, які є членами 
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терористичних угруповань та незаконних збройних формувань), а також не 

проводять на території України, поза межами території, на якій введено 

правовий режим воєнного стану, поза межами району проведення 

антитерористичної операції або інших місць (районів) підготовки та 

застосування СБіО України [46]. 

На підставі аналізу характеристик вищезазначених механізмів 

пропонуємо визначити державні механізми стратегічних комунікацій у 

секторі безпеки і оборони України як системну діяльність державних органів, 

посадових осіб, об’єднаних єдиними цілями та завданнями на основі 

використання сукупності механізмів із впровадження стратегічних 

комунікацій у СБіО України, спрямованих на забезпечення національної 

безпеки за допомогою скоординованого і належного використання 

комунікативних можливостей держави – публічної дипломатії, зв’язків з 

громадськістю, військових зв’язків, інформаційних та психологічних 

операцій з метою просування загальнодержавного наративу, формулювання 

й впровадження ключових повідомлень для підвищення розуміння діяльності 

складових СБіО України суспільством, налагодження їх дієвої та ефективної 

координації зокрема та цілей держави загалом [36].  

 

1.3. Аналіз нормативно-правового забезпечення державних механізмів 

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України 

 

Реалії сьогодення показують, що на початковому етапі протидії 

збройній агресії Російської Федерації існували проблеми у координації 

взаємодії між складовими сектору безпеки і оборони України. Істотно 

ускладнювала ситуацію відсутність інформаційної протидії агресивним 

пропагандистським проявам Російської Федерації, а стратегічні документи 

держави і законодавство у сфері національної безпеки потребували 

системного оновлення. Проблема неефективного реагування Україною на 
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інформаційну агресію Російської Федерації булла зумовлена невідповідністю 

профільного законодавства вимогам поточного стану.  

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, передусім 

європейських та американських дослідників, на сьогодні в Україні 

функціонування системи стратегічних комунікацій є актуальним питанням. 

Однак на цей час досліджень проблем взаємодії між складовими сектору 

безпеки і оборони України у сфері стратегічних комунікацій майже не існує. 

Питання побудови системи державних стратегічних комунікацій в Україні 

досліджують С.І.Антоненко, О.В.Войтко, В.П.Горбулін, Д.В.Дубов,  

В.О.Кушнір, І.А.Макарченко, В.В.Петров, О.Ф.Сальнікова та ін. 

Вперше питання розвитку стратегічних комунікацій в Україні було 

порушено у 2014 році в межах ухвалених на саміті НАТО в Уельсі рішень 

щодо підтримки України в умовах агресії Російської Федерації. Альянс 

висловив готовність надати консультативну, практичну та матеріально-

технічну допомогу Україні, у тому числі розглянути питання щодо 

започаткування проекту створення загальнодержавного центру стратегічних 

комунікацій і ситуаційних центрів у складі ключових органів влади [37; 41]. 

Менш ніж за рік у Стратегії національної безпеки України було 

визначено нові загрози інформаційній безпеці держави, а саме: ведення 

інформаційної війни проти України та відсутність цілісної комунікативної 

політики держави, що може призвести до формування російськими засобами 

масової комунікації альтернативної до дійсності спотвореної інформаційної 

картини світу [38]. Вже у вересні 2015 року секретар РНБО України  

О.Турчинов та Генеральний секретар НАТО Є.Столтенберг підписали 

Дорожню карту Партнерства у сфері стратегічних комунікацій, де було 

визначені загальні цілі та завдання, формат співпраці, джерела фінансування 

та очікувані результати, а саме розвиток здатності України здійснювати 

ефективні комунікації, що допоможуть забезпечити тіснішу взаємодію між 

усіма зацікавленими суб’єктами, як урядовими, так і неурядовими [39]. 

У цьому документі також визначено основні напрями роботи:  
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на стратегічному рівні – створення самодостатньої внутрішньовідомчої 

та урядової / міжвідомчої системи стратегічних комунікацій; розроблення і 

реалізація національної стратегії України у галузі стратегічних комунікацій; 

створення системи підготовки у галузі стратегічних комунікацій (підготовка 

інструкторів); 

на операційному рівні – вдосконалення нормативних документів, що 

регламентують процес комунікації у структурах безпеки і оборони; 

підвищення ефективності державних ЗМІ; 

на тактичному рівні – невідкладні заходи з підготовки наявного 

персоналу у галузі зв’язків з громадськістю / громадської дипломатії в 

оборонних і безпекових структурах [39].  

Імплементація Дорожньої карти Партнерства започаткувала 

формування сучасної та ефективної системи стратегічних комунікацій у 

державі. Передусім розпочато процес внесення змін до нормативно-правових 

документів загальнодержавного значення. Термін “стратегічні комунікації”, 

узгоджений з усталеною термінологією НАТО, нині офіційно вживаються у 

нормах українського законодавства після впровадження у новій редакції 

Воєнної доктрини України [40; 41].  

У документі “стратегічні комунікації” визначено як “скоординоване і 

належне використання комунікативних можливостей держави – публічної 

дипломатії, зв’язків з громадськістю, військових зв’язків, інформаційних та 

психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави” [40; 46].  

Крім цього, зазначено, що для досягнення переваги над воєнним 

противником необхідно посилити заходи з реалізації державної 

інформаційної політики на території, тимчасово окупованій противником, і 

міжнародній арені, а для забезпечення інформаційної складової воєнної 

безпеки – запровадити ефективну систему заходів стратегічних комунікацій 

та через створення єдиної стратегії комунікацій суб’єктів сектору безпеки і 

оборони визначити єдиний орган для координації та контролю за її 

реалізацією [40].  
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Провідні фахівці зі стратегічних комунікацій стверджують, що на цей 

час ми перебуваємо на етапі формування моделі побудови системи 

стратегічних комунікацій, але саму побудову системи повноцінно ще навіть 

не починали. Важливими проблемами, пов’язаними із формуванням в 

Україні дієвої системи стратегічних комунікацій, є віднайдення чіткого 

розуміння її складових та ефективна координація суб’єктів стратегічних 

комунікацій у різнорівневих системах із власною ієрархією, системою 

прийняття рішень, традиціями та цілями. Основним завданням держави є 

забезпечення єдності дій цих структур у межах єдиного вектора діяльності 

завдяки загальній практичній координації дій і створенню системи єдиних 

меседжів, що не суперечать один одному.  

На інструментальному рівні ефективна система стратегічних 

комунікацій – це передусім однозначна формалізована модель взаємодії 

відомств, їх оперативна співкоординація для утвердження певного наративу, 

сформованого не лише силами самої держави, але у тісній взаємодії із 

представниками суспільства: науковцями, експертами, громадськими  

активістами тощо. З огляду на це питання будівництва системи стратегічних 

комунікацій – це питання саме координації.  

Складною та неоднозначною залишається проблема підготовки 

фахівців як за конкретними елементами стратегічних комунікацій 

(публічною дипломатією, інформаційно-психологічними операціями, 

військовими зв’язками з громадськістю), так і фахівців, здатних розробляти 

плани компаній зі стратегічних комунікацій та ефективно їх реалізовувати, 

що потребує достатньо ґрунтовних знань не лише про специфіку конкретних 

елементів стратегічних комунікацій, а й про сферу державного управління 

загалом, механізмів координації державних установ і здатність 

налагоджувати ефективний зв’язок з недержавними суб’єктами [41; 42]. 

Питання розвитку системи стратегічних комунікацій також порушено у 

низці нещодавно ухвалених документів стратегічного планування у сфері 

національної безпеки і оборони – Концепції розвитку сектору безпеки і 
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оборони України, Стратегічному оборонному бюлетені України 

 тощо [34; 41; 43]. 

Зокрема у Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України 

одним із ключових напрямів розвитку сектору в сучасних умовах визначено 

створення та впровадження системи стратегічних комунікацій у секторі 

безпеки і оборони [43]. Як результат, налагодження співробітництва та 

ефективні стратегічні комунікації між суб’єктами сектору безпеки і оборони 

мають стати основними принципами розвитку цілісної системи управління 

цим сектором [41].  

У Стратегічному оборонному бюлетені України визначено, що 

стратегічні цілі держави в секторі безпеки і оборони слід реалізувати через 

досягнення низки оперативних цілей, зокрема оперативної цілі 1.7 – 

становлення та розбудови спроможностей сил оборони у сфері стратегічних 

комунікацій як частини загальнодержавної та міжвідомчої системи 

стратегічних комунікацій, спрямованих на підтримку формування та 

реалізації політики у сфері безпеки і оборони України, а також досягнення 

цілей оборони держави [34; 41]. Очікуваним результатом має стати створення 

комунікаційних спроможностей на стратегічному, оперативному і 

тактичному рівнях, що забезпечить інтеграцію та підтримку стратегічним 

комунікаціям на усіх рівнях планування і впровадження політики у сфері 

безпеки і оборони [34; 46]. Отже, стратегічні комунікації потрібно розглядати 

насамперед у контексті завдань сектору безпеки і оборони України. 

 На початку 2017 р. було затверджено Доктрину інформаційної безпеки 

України, в якій зазначено, що застосування Російською Федерацією 

технологій гібридної війни проти України перетворило інформаційну сферу 

на ключову арену протиборства, та наголошено, що життєво важливими 

інтересами суспільства і держави в інформаційній сфері є розвиток системи 

стратегічних комунікацій України, а одним із основних пріоритетів 

державної політики в інформаційній сфері має бути побудова дієвої та 

ефективної системи стратегічних комунікацій [22].  
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На необхідності запровадження технологій стратегічних комунікацій як 

дієвого інструменту вдосконалення системи державного управління відповідно 

до трансформацій, що відбуваються в інформаційно-комунікаційному 

середовищі, а також реалізації комунікативної діяльності держави наголошено у 

Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020ˮ та Стратегії реформування 

державного управління України на 2016 – 2020 роки [44; 45]. 

Пріоритетними завданнями реформованої системи визначені набуття 

спроможностей, виявлення та реагування на загрози в інформаційній сфері, 

проведення інформаційних заходів в інтересах Міністерства оборони України 

та Збройних Сил України. У гібридній війні з боку Російської Федерації 

неможливо перемогти без залучення військових фахівців зі стратегічних 

комунікацій. З огляду на це було розроблено та затверджено Концепцію 

стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил 

України, у якій визначено основні цілі розвитку стратегічних комунікацій 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України: 

формування довіри українського суспільства до воєнної політики 

держави, підтримка ним реформ у воєнній сфері та курсу з набуття Україною 

членства в НАТО; 

скоординованість дій державних органів та інших учасників 

стратегічних комунікацій під час об’єктивного інформування суспільства з 

питань, що стосуються оборони держави, підготовки і застосування 

Збройних Сил [46].  

Аналіз Концепції стратегічних комунікацій Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України показав, що пріоритетними завданнями у 

розвитку державних механізмів стратегічних комунікацій мають стати 

набуття спроможностей, виявлення та реагування на загрози в інформаційній 

сфері, проведення інформаційних заходів не тільки в інтересах Міністерства 

оборони України та Збройних Сил України, й усіх складових сектору безпеки 

і оборони.  
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Отже, на основі системного аналізу законодавчої та нормативно-

правової бази з питань державних механізмів стратегічних комунікацій у 

СБіО України визначено, що у формуванні національної правової системи 

впровадження стратегічних комунікацій у СБіО України як частини 

загальнодержавної та міжвідомчої системи стратегічних комунікації триває 

процес гармонізації за міжнародно-правовими та загальноєвропейськими 

стандартами.  

Установлено, що правовою основою для впровадження системи 

стратегічних комунікацій в Україні є Конституція України, закони України, 

Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента 

України від 26.05.2015 № 287, Воєнна доктрина України, затверджена 

Указом Президента України від 24.09.2015 № 555, Дорожня карта 

Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою національної 

безпеки і оборони України та Міжнародним секретаріатом НАТО, підписана 

22.09.2015, Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, 

затверджена Указом Президента України від 14.03.2016 № 92, Стратегічний 

оборонний бюлетень України, введений в дію Указом Президента України 

від 06.06.2016 № 240, Державна програма розвитку Збройних Сил України на 

період до 2020 року, введена в дію Указом Президента України від 

22.03.2017 № 73, Доктрина інформаційної безпеки, затверджена Указом 

Президента України від 25.02.2017 № 47, Річна національна програма під 

егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік, затверджена Указом Президента 

України від 10.04.2019 № 117, а також інші нормативно-правові акти, що 

регламентують функціонування і розвиток СБіО України в сучасних умовах [46]. 

Аналіз національного законодавства, що регулює суспільні відносини у 

сфері стратегічних комунікацій у СБіО України, дав змогу встановити 

основні проблеми системного законодавчого і правового регулювання 

використання стратегічних комунікацій в СБіО України:  

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/555/2015#n17
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/92/2016#n12
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/240/2016#n10
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/240/2016#n10
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/73/2017
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/47/2017#n12
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/103/2017#n10
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/103/2017#n10
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низький рівень правового регулювання питань щодо спроможностей 

сил безпеки і оборони у сфері стратегічних комунікацій як складової 

загальнодержавної та міжвідомчої системи стратегічних комунікації;  

відсутність концептуальної правової бази з питань врегулювання 

державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України;  

наявність у чинній нормативно-правовій базі недоліків, зокрема 

невизначеності суті, змісту форм і методів, складових та інших важливих 

параметрів ефективного функціонування системи стратегічних комунікацій в 

Україні з урахуванням нових загроз національній безпеці України в 

інформаційній сфері тощо. 

Оскільки важко переоцінити важливість залучення до взаємодії та 

ефективність використання всіх складових сектору безпеки і оборони 

України для створення національної системи стратегічних комунікацій, 

зауважимо, що саме такий підхід сприятиме посиленню спроможності до 

побудови демократичного соціально орієнтованого суспільства, створенню 

додаткового імпульсу для розвитку суспільних відносин, формуванню їх на 

принципах відкритості, прозорості та діалогічності. 

Окрему увагу приділимо аналізу Річної національної програми під 

егідою Комісії Україна – НАТО, яка є системним стратегічним документом у 

сфері євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і 

оборони України відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу [47]. 

Основними цілями партнерства у сфері стратегічних комунікацій, 

визначеними у цій програмі, є: 

розвиток спроможностей органів державної влади у зазначеній сфері, 

усіх її складових на стратегічному та операційному рівнях шляхом надання 

консультативної і практичної підтримки; 

підтримка співпраці України з експертами, які мають відповідний 

досвід у сфері стратегічних комунікацій; 

сприяння розвитку в Україні культури стратегічних комунікацій на 

інституційному рівні, налагодження тісного співробітництва з неурядовими 
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організаціями і сприяння розвитку їх спроможності у здійсненні стратегічних 

комунікацій в інтересах України;  

досягнення і підтримання найвищих стандартів точності й етики для 

забезпечення довіри до державної комунікативної політики. 

Середньостроковими цілями партнерства у сфері стратегічних 

комунікацій в Річній національній програмі під егідою Комісії Україна – 

НАТО визначено: 

створення координаційного міжвідомчого механізму інформаційних 

операцій;  

впровадження реформи урядових комунікацій; 

створення відомчої та урядової/міжвідомчої системи стратегічних 

комунікацій;  

розбудова спроможностей зі стратегічних комунікацій у сфері 

національної безпеки і оборони; 

розвиток публічної дипломатії; 

розроблення та реалізація національної стратегії України у сфері 

стратегічних комунікацій;  

розроблення системи підготовки фахівців зі стратегічних комунікацій; 

активізація взаємодії з державами – партнерами в інформаційній сфері, 

зокрема шляхом впровадження та розвитку партнерства у сфері стратегічних 

комунікацій.  

Пріоритетними завданнями на 2019 р. було визначено [47]: 

продовження імплементації Дорожньої карти Партнерства у сфері 

стратегічних комунікацій між РНБО України та Міжнародним секретаріатом 

НАТО; 

сформування політики та координаційного механізму у сфері публічної 

дипломатії; 

розвиток спроможностей у сфері державних кризових комунікацій; 

реформування урядових комунікацій; 
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створення моделі освітньої системи з державних стратегічних 

комунікацій та розроблення планів її впровадження. 

У результаті аналізу нормативно-правового забезпечення державних 

механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України 

виявлено, що документи переважно містять загальні положення, що, з одного 

боку, вказує на наявність позитивних аспектів у вирішенні цієї 

проблематики, з іншого – низки чинників, які стримують всебічний розвиток 

стратегічних комунікацій: 

відсутність якісного аналізу інформаційного простору та належного 

оцінювання впливів; 

нерозуміння представниками державних органів основних понять і 

принципів стратегічних комунікацій; 

відсутності системності у сфері міжвідомчої взаємодії та її залежності 

від міжособистісних контактів; 

недостатнього рівня розвитку міжнародної взаємодії у сфері 

стратегічних комунікацій; 

принципової відсутності документів, що регламентують комунікативну 

діяльність; 

нерозуміння учасниками процесу комунікації принципів формування 

комунікативних планів; 

відсутності якісної роботи зі спікерами стосовно змісту повідомлень і 

принципів подання інформації; 

складності у розумінні поняття “цільові аудиторіїˮ та особливостей 

формування наративів для них; 

потреби у навчанні співробітників у сфері кризових і стратегічних 

комунікацій та стратегічного планування [46]. 

На жаль, на сьогодні можна стверджувати, що державні органи, 

відповідальні за реалізацію стратегічних комунікацій, не функціонують як 

єдина система стратегічних комунікацій держави [48]. 
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Дослідження також показало, що вкрай важливими є подальша 

інституалізація, нормативне закріплення державних механізмів стратегічних 

комунікацій у секторі безпеки і оборони України та розбудова відповідної 

навчально-методичної бази у цій сфері.  

Таким чином метою реалізації державних механізмів стратегічних 

комунікацій є просування загальнодержавного наративу, формулювання і 

впровадження ключових повідомлень для підвищення розуміння діяльності 

складових сектору безпеки і оборони України суспільством, налагодження їх 

дієвої та ефективної координації. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі розкрито поняття і сутність стратегічних комунікацій як 

засобу забезпечення національної безпеки України, охарактеризовано 

державні механізми в цій сфері, проаналізовано основні законодавчі та 

нормативно-правові акти, що сприяють формуванню системи стратегічних 

комунікацій держави. 

Зокрема на основі комплексного аналізу даних про поняття і сутність 

стратегічних комунікацій та з метою розвитку понятійно-категорійної бази 

науки державного управління запропоновано авторське визначення 

“стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони Україниˮ як цивільно-

військових відносин, що складаються у процесі взаємодії та координації 

діяльності органів державної влади, ЗС України, інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань, правоохоронних та 

розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з 

правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-

промислового комплексу України, діяльність яких перебуває під 

демократичним цивільним контролем, і відповідно до Конституції та законів 

України спрямованих за функціональним призначенням на захист 

національних інтересів України від загроз, а також громадян та громадських 



 57 

об’єднань, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної 

безпеки України, з урахуванням досвіду держав – членів НАТО. 

З урахуванням напрацювань провідних вітчизняних учених у сферах 

державного управління та стратегічних комунікацій запропоновано 

визначення поняття державних механізмів стратегічних комунікацій у 

секторі безпеки і оборони України як системної діяльності державних 

органів, посадових осіб, об’єднаних єдиними цілями та завданнями на основі 

використання сукупності механізмів із впровадження стратегічних 

комунікацій у СБіО України, спрямованих на забезпечення національної 

безпеки за допомогою скоординованого використання комунікативних 

можливостей держави – публічної дипломатії, зв’язків з громадськістю, 

військових зв’язків, інформаційних та психологічних операцій з метою 

просування загальнодержавного наративу, формулювання й впровадження 

ключових повідомлень для підвищення розуміння діяльності складових СБіО 

України суспільством, налагодження їх дієвої та ефективної координації 

зокрема та цілей держави загалом. 

Розглянуто організаційний, правовий, політичний, інформаційний та 

спеціальний механізми стратегічних комунікацій у СБіО України, а також 

з’ясовано їх роль у системі державного та військового управління. 

Аналіз нормативно-правового забезпечення державних механізмів 

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України дає підстави 

стверджувати, що законодавство та нормативно-правове забезпечення 

національної безпеки України за допомогою скоординованого і належного 

використання комунікативних можливостей держави, зокрема впровадження 

стратегічних комунікацій у СБіО України, є значною мірою декларативними, 

оскільки не містять чіткого й осмисленого замислу їх реалізації, реалістичної 

оцінки зовнішніх і внутрішніх факторів в інтересах досягнення основної ідеї, 

чітких конкретних цілей, термінів і послідовності досягнення визначення 

основних зусиль, конкретних ресурсів, сил і засобів, які необхідно залучити. 
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З’ясовано, що закладені у них норми щодо взаємодії та координації дій 

органів державної влади (державного управління) і структур СБіО України 

(військового управління) як у мирний час, так і в особливий період не 

враховують особливостей нового типу зовнішньої агресії, під час якої 

застосовують не лише традиційні військові операції, й різноманітні невоєнні 

(політичні, інформаційні, економічні) сили та засоби боротьби. З метою 

регулювання суспільних відносин у сфері стратегічних комунікацій існує 

необхідність розроблення окремого нормативно-правового акта, у якому буде 

визначено суть, зміст форм і методів, складові та інші важливі параметри 

ефективного функціонування системи стратегічних комунікацій в Україні, 

зокрема роль різних суб’єктів соціокультурного простору. 

Виявлено, що на сьогодні державні органи, відповідальні за реалізацію 

стратегічних комунікацій, не функціонують як єдина система стратегічних 

комунікацій держави.  

Основні положення розділу висвітлено у таких наукових працях 

автора: “Поняття і сутність стратегічних комунікацій як засобу забезпечення 

національної безпеки” [21], “Пропозиції щодо вдосконалення організаційно-

правового механізму стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони 

України” [33], “Характеристика державних механізмів стратегічних 

комунікацій у секторі безпеки і оборони України” [36], “Аналіз нормативно-

правового забезпечення державних механізмів стратегічних комунікацій у 

секторі безпеки і оборони України” [48]. 
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РОЗДІЛ 2  

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ  

ТА АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ  

 

2.1. Аналіз проблемних питань державних механізмів стратегічних 

комунікацій у секторі безпеки і оборони України 

 

Тимчасова окупація Російською Федерацією частини території 

України, розпалювання збройного конфлікту у східних регіонах України, 

необхідність формування безпекових та оборонних спроможностей держави і 

впровадження у практику кращого світового досвіду, яким на сьогодні 

обґрунтовано вважають досвід держав – членів НАТО, що має забезпечити 

можливість набуття у майбутньому членства в Північноатлантичному 

альянсі, актуалізують опрацювання та аналіз проблемних питань державних 

механізмів стратегічних комунікацій як ефективної протидії у гібридній війні 

з боку Російської Федерації в секторі безпеки і оборони України. 

Проблему пошуку виходу із кризи нині розглядають провідні 

вітчизняні учені та незалежні експерти: В.ПГорбулін, В.А.Ліпкан,  

Д.П.Музиченко, Ю.В.Пунда, Ю.І.Радковець, О.Ф.Сальнікова, В.М.Телелим, 

Т.В.Черненко та ін.  

Так у 2009 р. автор монографії “Стратегічні наслідки гібридних воєн: 

теорія перемоги” генерал-лейтенант ВПС США Д.Т.Ласіка виокремив 

характерні особливості гібридних воєн. По-перше, основою ведення 

“гібридних воєн” є їх інформаційно-психологічна складова, а об’єктом 

впливу ініціатора гібридної війни стає насамперед суспільна свідомість, а не 

збройні сили чи інфраструктура. По-друге, “гібридні загрози” мають нечітку 

форму, їх важко виокремити, що робить фізичну (силову) складову 

діяльності ініціатора складною для виявлення, ідентифікації та протидії. 

Гнучкість тактики гібридної війни посилює активне використання умов 
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місцевості, зокрема міської, що є додатковим фактором збільшення 

руйнівних наслідків конфлікту. Крім того, особливістю гібридних воєн 

можна назвати використання повного спектра засобів впливу як 

інформаційно-психологічного, так і військового [1; 4]. 

Указом Президента Російської Федерації від 31 грудня 2015 р. № 683 

затверджено Стратегію національної безпеки Російської Федерації, що є 

базовим документом стратегічного планування, яким визначено національні 

інтереси і стратегічні національні пріоритети РФ, цілі, завдання і заходи у 

сфері внутрішньої і зовнішньої політики, спрямовані на зміцнення 

національної безпеки РФ та забезпечення стійкого розвитку країни на 

довгострокову перспективу. Стратегія покликана консолідувати зусилля зі 

створення сприятливих внутрішніх та зовнішніх умов для реалізації 

національних інтересів і стратегічних національних пріоритетів РФ. 

Водночас у Стратегії зазначено, що в боротьбі за вплив на міжнародній арені 

має бути задіяний весь спектр політичних, фінансово-економічних та 

інформаційних інструментів [2]. 

Реалії сьогодення вказують на те, що РФ прагне досягти своїх 

геополітичних цілей в тому числі шляхом маніпулювання суспільною 

свідомістю та фальсифікації історії. Як результат, РФ протягом багатьох 

років веде цілеспрямовану інформаційну війну проти України, 

використовуючи зовнішній вплив на нашу державу та формуючи негативну 

громадську думку у російському суспільстві, активно використовуючи 

потенціал спеціальних служб. 

Провідні українські учені пропонують розглядати сутність поняття 

“гібридна війна” з двох точок зору: загальної і суто військової [3].  

Із загальної точки зору гібридну війну можна визначити як крайній 

ступінь загострення суперечностей між державами, які вирішують не тільки 

військовими методами протиборства, а й широким застосуванням заходів, 

форм і способів економічної та інформаційної воєн.  

У сучасних умовах, коли на методи, форми і способи початку та 
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ведення воєн міжнародним правом війни накладено значні обмеження, щоб 

застосувати зброю проти іншої держави, потрібний потужний інформаційний 

привід для початку війни, який має виправдати перед виборцями обраний 

ними уряд за можливі людські втрати й не допустити відсторонення уряду 

від влади та подальшого осуду. Необхідність мінімізації людських втрат і 

забезпечення підтримки воєнних дій власним населенням і світовою 

спільнотою зміщує акценти у війні в бік уникнення прямих зіткнень 

збройних сил конфліктуючих держав, проведення потужних інформаційних 

операцій з метою впливу на власне населення і населення противника з 

намаганням досягти цілей війни “чужими руками” (діями так званих 

“повстанців”, “добровольців”, “ополченців”). Це дає можливість усвідомити 

сутність гібридної війни в суто військовій площині і виробити підхід до 

визначення напрямів підготовки держави до таких воєн [3]. 

Отже, основними ознаками конфлікту, які дають підстави 

класифікувати його як гібридну війну, є:  

залучення до протиборства незаконно створених збройних формувань, 

найманців, представників криміналітету, диверсійно-розвідувальних сил; 

втягування цивільного населення у конфлікт як добровільних чи 

найнятих за платню “живих щитів”;  

загроза застосування збройних сил, які розгортатимуться вздовж 

державного кордону у разі застосування однією зі сторін військової сили 

проти власного “мирного населення”; 

блокування спроб міжнародної спільноти врегулювати конфлікт 

відповідно до норм міжнародного права;  

потужний інформаційно-психологічний вплив, спрямований на 

дестабілізацію обстановки всередині конфліктуючої держави, зниження 

підтримки населенням діючої системи влади, забезпечення підтримки дій 

інсургентів, створення негативного іміджу влади конфліктуючої держави на 

міжнародній арені; 

максимально можливе посилення протистояння з конфліктуючою 
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державою в економічній, дипломатичній, інформаційній та інших сферах [3]. 

Втілюючи в життя імперські плани з відновлення своєї ролі як великої 

світової держави, використовуючи технології гібридних воєн, Росія, 

безпрецедентно грубо порушивши чинні міжнародні угоди й домовленості, у 

лютому 2014 р. розпочала воєнну операцію з окупації півострова Крим [4].  

Вторгнення на українську суверенну територію відбулося із 

використанням спеціальних військ, навмисно одягнених в уніформу без 

розпізнавальних знаків та ознак державної належності. Процес вторгнення 

супроводжувався потужною інформаційною кампанією, яка цілеспрямовано 

скеровувала ідеологічний вектор свідомості росіян і світової спільноти 

стосовно подій у Криму на те, що це не російські війська [4].  

Особливістю розвитку ситуації стало те, що статус військ без 

розпізнавальних знаків, від яких відреклися окупанти, чітко не визначений і в 

положеннях Женевської конвенції, що надзвичайно ускладнило реагування 

особового складу Збройних Сил України з метою відсічі агресору у рамках 

міжнародного права. В час інтенсивного розвитку інформаційних технологій, 

за наявності глобальних інформаційних мереж і не менш глобалізованих 

засобів масової інформації складова інформаційного супроводу в гібридних 

війнах має надзвичайно важливе, якщо не вирішальне значення [4]. 

Свідченням ґрунтовної підготовки до активного використання 

інформаційного складника в нинішній гібридній війні стало те, що вже в 

перші дні агресії Російської Федерації в окремих містах Донецької та 

Луганської областей бойовики налагодили процес пошуку проукраїнських 

стримерів і систематично перешкоджали діяльності представників 

незаангажованих ЗМІ.  

Інформаційний фронт гібридної війни охопив такі напрями:  

населення в зоні безпосередніх воєнних операцій;  

населення країни – “жертви” агресора; 

населення країни-агресора;  

населення країн міжнародного товариства, що мають міжнародний авторитет. 
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Пріоритетами державної інформаційної політики в умовах гібридної 

війни стали: 

необхідність напрацювання нової нормативно-правової бази у сфері 

інформаційної політики; 

вироблення комплексної стратегії представлення України у світі через 

забезпечення системи взаємодії Української держави з іноземними медіа та 

інтенсифікація роботи дипломатичних представництв зі ЗМІ за кордоном; 

підтримка наукових розробок у сфері реалізації інформаційної 

політики та інформаційної безпеки; 

стимулювання медіадосліджень і моніторингу інформаційного 

простору; 

підготовка кадрів за цими напрямами;  

впровадження системи медіаграмотності у школах і закладах вищої 

освіти; 

перехід від політики заборон до політики стимулів у медіасфері; 

необхідність інформаційної реабілітації населення інформаційно 

уражених регіонів;  

побудова нової комунікативної стратегії влади із широким залученням 

міжнародного досвіду для створення дієвої системи комунікацій в країні [5]. 

Головна мета стратегічних комунікацій в державному секторі полягає в 

гармонізації відносин у системі “влада – cуспільствоˮ, що, однак, матиме 

особливості у змістовому і комунікативному аспектах залежно від державної 

структури. Так, державні структури диференційовані за масштабом та 

функціональними ознаками, водночас взаємопов’язані між собою. Кожна 

державна структура вирішує свої завдання, пов’язані з державним 

управлінням, і стратегічні комунікації в них мають як змістовні особливості з 

точки зору складу і змісту основних елементів комунікаційного процесу, так 

і методологічні з точки зору застосування основних принципів реалізації 

стратегічних комунікацій. 

Не менш складне завдання пов’язане з інформаційно-комунікативним 
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забезпеченням стратегічних управлінських рішень. Його суть полягає у 

збиранні та аналізі інформації про ставлення цільових груп громадськості до 

запланованого управлінського рішення, а також організація комунікації 

(інформаційно-комунікативного впливу) з ними для формування позитивного 

ставлення до цього рішення і супроводження вже прийнятого рішення. Через 

те, що стратегічне управлінське рішення стосується стратегічних аспектів 

організації, основу його супроводження становлять стратегічні комунікації [6]. 

Реальні ситуації, які складаються в нинішньому суспільно-політичному 

й економічному житті України, можна охарактеризувати як досить складні. 

Сучасні керівники складових сектору безпеки і оборони України повинні 

мати знання, уміння і навички, що дають змогу не лише адекватно реагувати 

на зміни в управлінських ситуаціях, а й передбачати їх [7]. З огляду на це 

найважливішим у процесі управління є наукове обґрунтування державних 

управлінських рішень. Основними науковими працями, присвяченими цій 

проблематиці, можна вважати дослідження Г.В.Атаманчука, А.С.Ахмеренка, 

І.А.Батаніна, В.Г.Бєлова, О.Є.Гришина, В.Г.Журавльова, А.А.Кокошина, 

Т.І.Коновалової, Є.Б.Корицького, Б.І.Краснова, В.І.Курбатова, А.Б.Куркова, 

Ю.В.Курносова, Ю.А.Лаврікова, А.В.Новікова, В.І.Новосельцева, 

О.В.Олешко, А.І.Селіванова, С.С.Сулакшина, В.Г.Смолькова, П.А.Толстих та 

ряду інших авторів. 

Відпрацювання та обґрунтування державного управлінського рішення – 

один із найважливіших управлінських процесів. Державний діяч повинен 

володіти технологіями розроблення, прийняття та реалізації управлінських 

рішень, без яких ефективне управління державою у складній економічній 

обстановці практично неможливе [7]. 

Варто також враховувати, що ефективне управління завжди динамічне, 

а процеси в суспільстві мають тенденцію до прискорення в часі [8; 9], тому в 

системі державного управління постійно існує необхідність 

випереджувального управління, що неможливо без наукового аналізу 
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управлінських ситуацій, що сприятиме визначенню способів ефективного 

вирішення управлінських проблем. 

Характерною особливістю сучасної науки управління є широке 

застосування результатів досліджень, отриманих в інших галузях науки, і 

подальший розвиток наукових досліджень з актуальних проблем державного 

управління. При цьому ефективність державного управління значною мірою 

залежить від дієздатності органів державної влади та наявних у її 

розпорядженні ресурсів. 

Сталий прогресивний розвиток України та національна безпека 

держави залежать від ефективності державних управлінських рішень у 

секторі безпеки і оборони України. Фрагментарність, розбалансованість, 

внутрішні суперечності, непослідовність у процесі прийняття рішень у 

секторі безпеки і оборони України особливо виявляються під час 

формування державної політики та у законотворчості. Саме тому існує 

необхідність розроблення державних механізмів стратегічних комунікацій як 

засобу підвищення ефективності прийняття і реалізації управлінських рішень 

у секторі безпеки і оборони України. 

Під час підготовки і прийняття державних управлінських рішень у 

процесі функціонування сектору безпеки і оборони України на цей час 

недостатньо використовуються напрацювання сучасної науки державного 

управління. Нині в Україні триває формування системи стратегічних 

комунікацій, а саме створення цілісних адаптованих до умов сьогодення 

методологічних засад і методичного забезпечення, що характеризуються 

революційним розвитком технологій. Не викликає сумніву, що наявність 

дієвої системи підтримки прийняття управлінських рішень підвищує наукове 

обґрунтування управлінських рішень у будь-якій галузі, зокрема секторі 

безпеки і оборони, та сприяє прийняттю оптимальних державних 

управлінських рішень. У державному управлінні як найхарактернішій галузі 

застосування систем підтримки прийняття управлінських рішень, сутність 

наукових методів передбачає наявність певної структури процесу ухвалення 
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рішень та використання різних, насамперед експертних і евристичних, 

методів та моделей відпрацювання й ухвалення рішень.  

У загальному вигляді стратегічні комунікації в секторі безпеки і 

оборони України можна відобразити такими етапами (структурою процесу 

відпрацювання й ухвалення рішень): управлінська ситуація – національні 

цінності (інтереси) – сукупність проблем, пов’язаних із бажанням і 

прагненням задовольнити інтереси (потреби) – цілі, спрямовані на вирішення 

вказаних проблем (розбіжностей між реальними і бажаними станами) – 

розроблення та прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення 

цілей – система управлінських впливів на СБіО та активний моніторинг для 

виявлення нової проблемної ситуації.  

У той же час існуючі методи управління дають змогу за малий проміжок 

часу проаналізувати необхідну для вирішення завдання інформацію, 

опрацювати її, виявити закономірності, узагальнити і надати результати 

особі, яка приймає рішення, для відпрацювання пропозицій до рішень або 

власне прийняття остаточних управлінських рішень. 

У кожному методі управління необхідно розрізняти зміст 

(відповідність нормативним документам), спрямованість (об’єкти або 

суб’єкти) та організаційну форму. Методи управління процесом розроблення, 

прийняття і реалізації управлінських рішень є методами реалізації 

об’єктивних законів, властивих цьому процесу (законів мислення, 

економічних законів під час прийняття рішень в економічній сфері, законів, 

що визначають взаємозв’язок засобів праці та організації діяльності особи, 

яка приймає рішення, з іншими елементами цієї організації та їх соціально-

психологічними відносинами тощо) [10]. 

Під час розгляду спрямованості слід враховувати, що на практиці немає 

“чистих” мотиваційних впливів: вони залежать від культури людини, її стану 

і ситуації, що склалася. 

Організаційну форму методів управління описують за двома 

елементами: типом впливу (прямий, непрямий та ін.) і характеристикою 
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впливу (акт, норма). Методи формування впливу можуть бути 

індивідуальними, колективними або колегіальними [10]. 

Як обґрунтування прийняття рішень розуміють підкріплення 

переконливими доказами відповідності передбачуваного рішення заданим 

критеріям і реально існуючим обмеженням [10]. 

На практиці існують деякі обмеження у застосуванні методів діяльності 

осіб, які приймають рішення, та їх апарату управління під час розроблення, 

прийняття і реалізації управлінських рішень. Враховуючи, що процес 

відпрацювання й ухвалення державних управлінських рішень у секторі 

безпеки і оборони України є досить складним і відповідальним з точки зору 

існування можливості великих майбутніх економічних та інших втрат у разі 

прийняття хибних рішень, необхідно та доцільно застосовувати різноманітні 

експертні методи, що дають змогу точніше оцінити ситуацію та обрати 

оптимальне рішення з певного переліку альтернатив. 

Аналіз методів, застосовуваних у секторі безпеки і оборони України, 

показує поширеність під час прийняття рішень переважно експертних 

методів, які можна вважати досить умовними через значне відхилення їх 

практичної реалізації від теоретично сформованих положень та правил. На 

практиці часто значно спрощують алгоритми, не застосовують оцінювання у 

ході добору експертів та не визначають достовірності отриманих результатів. 

Здебільшого рішення приймає один експерт чи група експертів (командирів, 

начальників) у відповідній сфері повноважень (іноді можливе залучення 

сторонніх експертів), застосовуючи методи аналогій, мозкового штурму тощо. 

Методи експертних оцінок протягом останніх років істотно 

розвинулися: виникли їх модифікації і різновиди, пов’язані передусім з 

адаптацією існуючих методів до умов конкретних завдань.  

Розглядаючи процес ухвалення рішень як послідовність двох 

взаємопов’язаних, але в той же час самостійних етапів – розроблення 

рішення і його реалізації, можна визначити дві модифікації управлінського 

рішення: теоретично знайдене і практично реалізоване. Щодо першого слід 
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застосовувати поняття “якість”, щодо другого – “ефективність”. Таким 

чином, можливу якість управлінського рішення необхідно оцінювати ще на 

етапі його прийняття, не чекаючи отримання фактичного результату. Для 

цього доцільно використовувати сукупність характеристик, що виражають 

основні вимоги до рішення або принципи його відпрацювання. Іншими 

словами, якість управлінського рішення – це міра відповідності параметрів 

вибраної альтернативи рішення певній системі характеристик та критеріїв, 

яка задовольняє його розробників і споживачів з точки зору можливості 

ефективної реалізації. Такими характеристиками слід вважати [7]: наукову 

обґрунтованість, своєчасність, несуперечність, адаптивність, реальність.  

Наукову обґрунтованість рішення визначають передусім мірою 

врахування як закономірностей функціонування і розвитку об’єкта 

управління, так і тенденцій розвитку економіки й суспільства в цілому. Крім 

того, наукову обґрунтованість управлінського рішення зумовлює 

компетентність особи, яка приймає рішення (ОПР). Управлінець може бути 

компетентним та в змозі прийняти високоякісне рішення, а також ефективно 

його реалізувати, лише якщо має спеціальні знання в тій сфері діяльності, 

якою управляє. Рішення буде компетентним, якщо в ньому досить повно 

відображені цілі і завдання управління конкретним об’єктом у поєднанні зі 

знанням природи і специфіки цього об’єкта, а також тенденцій його розвитку 

у взаємодії з довкіллям. Крім того, знання справи, конкретного об’єкта і 

вирішуваної проблеми має бути доповнене знанням менеджменту, зокрема 

теорії ухвалення рішень [7].  

Обґрунтованим може бути лише рішення, прийняте на основі 

достовірної, систематизованої і науково опрацьованої інформації, чого 

досягають використанням наукових методів розроблення й оптимізації 

рішень [7].  

Таким чином, наукова обґрунтованість рішення може бути забезпечена 

такими основними чинниками: урахуванням вимог об’єктивних економічних 

законів і закономірностей; знанням і використанням тенденцій розвитку 
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об’єкта управління; наявністю повної, достовірної і науково опрацьованої 

інформації; наявністю спеціальних знань і кваліфікації у ОПР; знанням і 

застосуванням ОПР основних рекомендацій теорії управління та ухвалення 

рішень [7].  

Наукова обґрунтованість управлінського рішення потребує 

універсальності знань ОПР через наростання складності, більшу 

комплексність вирішуваних проблем і наслідків прийняття рішень. 

Очевидно, що задоволення цієї вимоги потребуватиме застосування 

колегіальних форм ухвалення рішень [7].  

У сучасних складних організаціях, якими управляє глибоко 

спеціалізований апарат, єдності управління можна досягти лише виконанням 

послідовності взаємодоповнюваних та несуперечливих організаційних, 

мотиваційних, контрольних та регулювальних приватних рішень. Особи, які 

приймають рішення, мають керуватися власним узагальненим уявленням про 

рішення, завдання, інструкції і нормативи, доведені до них різними органами 

управління в різний час. Положення ускладнюється тим, що прогнозних 

сценаріїв розвитку об’єкта управління, як правило, немає, а апарат 

управління реагує тільки на поточні проблеми. Крім того, кожен управлінець, 

приймаючи рішення, має на меті також власні цілі й інтереси, що потребує 

оцінювання кожного розроблюваного рішення з точки зору інтересів 

організації в цілому. Все це вказує на беззаперечну важливість 

несуперечності й узгодженості управлінських рішень. При цьому слід 

розрізняти внутрішню несуперечність рішення, тобто відповідність цілей і 

засобів їх досягнення, складності вирішуваної проблеми методам 

розроблення рішення, а також несуперечність зовнішню – спадкоємність 

рішень, їх відповідність стратегії, цілям організації і раніше прийнятим 

рішенням (дії, необхідні для реалізації одного рішення, не мають заважати 

виконанню інших). Досягнення поєднання цих умов забезпечує узгодженість 

і несуперечність управлінського рішення [7].  
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Якість вирішення багатьох проблем дуже часто визначається його 

своєчасністю. Навіть оптимальне рішення, розраховане на отримання 

найбільшого економічного ефекту, у разі запізнілого прийняття може 

виявитися даремним і навіть завдати певного збитку. Таким чином, чинник 

часу істотно впливає на зміст управлінського рішення. Якщо необхідність 

обґрунтованості і несуперечності рішення збільшує витрату часу на його 

розроблення, то вимога своєчасності, оперативності, навпаки, значно 

обмежує цей період [7].  

Чинник часу, що істотно впливає на процес ухвалення рішень, визначає 

необхідність виконання ще однієї умови, від якої залежить якість 

управлінського рішення, – адаптивності. Треба завжди враховувати, що 

рішення є тимчасовим. Термін ефективної дії рішення може дорівнювати 

періоду відносної стабільності вирішуваної проблемної ситуації, а за межами 

цього періоду перетворитися на протилежність: не сприяти вирішенню 

проблеми, а загострювати її. У зв’язку з цим остаточне вирішення проблеми 

“раз і назавжди” неможливе. Якість обраної альтернативи слід оцінювати з 

урахуванням того, що через деякий час, можливо, доведеться коригувати 

наявне або приймати нове рішення. Управляти треба так, щоб залишалася 

певна свобода вибору рішень у майбутньому, коли ситуація зміниться і 

начальним стане розроблення нового рішення. Проте недолік багатьох 

рішень полягає у неврахуванні необхідності адаптації і надмірній 

“жорсткості” [7].  

Рішення потрібно розробляти і приймати з урахуванням об’єктивних 

можливостей організації, її потенціалу. Іншими словами, матеріальні 

можливості, ресурси організації мають бути достатніми для ефективної 

реалізації обраної альтернативи [7].  

Отже, управлінське рішення можна вважати якісним у разі його 

відповідності усім переліченим вище вимогам, причому йдеться про систему 

умов, оскільки недотримання хоча б однієї з них призводить до дефектів 
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якості рішення і, отже, втрати ефективності, труднощів або навіть 

неможливості його реалізації [7].  

Реалізація рішень – це найбільш складний, трудомісткий і тривалий 

етап процесу ухвалення рішень, що забирає більшу частину часу і ресурсів, 

але одночасно є найслабшою ланкою. Етап реалізації рішень містить такі 

процедури: розроблення плану реалізації рішень; управління реалізацією; 

контроль за виконанням рішення; оцінювання результатів реалізації.  

Для кожної з перерахованих процедур характерні такі завдання [7, 10]: 

визначення комплексу необхідних результатів;  

визначення необхідного обсягу ресурсів;  

визначення кількості виконавців;  

розподіл робіт, ресурсів і виконавців за об’єктами;  

проведення інструктивно-методичних заходів із виконавцем;  

особисте розпорядництво в ході виконання рішень;  

надання допомоги виконавцям у разі виникнення труднощів;  

контроль за дотриманням основних характеристик реалізованого 

рішення;  

контроль за дотриманням термінів реалізації;  

виявлення причин відхилень у ході реалізації рішень;  

внесення (у разі потреби) змін до реалізації рішень;  

періодичне оцінювання фактичної ефективності рішення;  

прогнозування закінчення терміну ефективної дії рішення;  

визначення необхідності коригування чинного або ухвалення нового 

рішення;  

набуття і систематизація досвіду, розроблення алгоритмів реалізації 

рішень.  

Підвищення ефективності управління практично тотожне зростанню 

ефективності управлінських рішень на усіх рівнях ієрархії, оскільки 

ухвалення рішень є основним управлінським інструментом дії. Саме у 

розробленні, прийнятті, організації і контролі за виконання рішень полягає 
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діяльність як окремих управлінців, так і апарату управління в цілому. У той 

же час завдання визначення ефективності управлінських рішень є 

найскладнішою і суперечливою проблемою управління, не вирішеною 

остаточно. Подальшого вивчення потребують питання визначення показників 

ефективності і чинників, що впливають на ефективність управлінських 

рішень. Розглянемо поняття “ефективності управлінського рішення” в 

системі близьких за значенням категорій – “ефективності управління” та 

“ефективності управлінської праці” [7].  

Зазвичай ефективність системи управління визначають за результатами 

функціонування керованого об’єкта, а їх, у свою чергу, – мірою досягнення 

поставленої мети. Відповідно рівень управління організацією оцінюють за 

показниками обсягу виробництва товарів або послуг, обсягу продажів, 

отриманого прибутку, продуктивності праці, рівня рентабельності тощо. 

Проте такий метод, при всій його логічній обґрунтованості і простоті, має 

серйозні недоліки. По-перше, ефективність управління ототожнюється з 

ефективністю виробництва, проте однакових техніко-економічних 

результатів можна досягнути при різних рівнях організації управління, тому 

оцінити вказаним способом ефективність кожної конкретної системи 

управління, тим більше її підрозділів та окремих працівників, не можливо. 

По-друге, у разі застосування підходу не береться до уваги чинник часу [7]. 

В ході оцінювання безпосередніх результатів діяльності управлінської 

системи необхідно управління розглядати як своєрідне виробництво, 

продуктом якого є управлінське рішення. Саме тому цілком обґрунтовано 

вважати, що ефективність прийнятих рішень може бути засобом 

вимірювання ефективності діяльності усього апарату управління. Таким 

чином, оцінюючи ефективність прийнятих рішень, можна стежити за 

ефективністю системи управління [7].  

Поняття ефективності управлінського рішення (на відміну від його 

якості) не може бути розглянуте окремо від його реалізації. Ефективність 

рішення полягає не стільки в його абсолютній правильності, скільки в тому, 
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що, будучи послідовно і в вчасно реалізоване, рішення досягне поставленої 

мети. Отже, ефективність управлінських рішень зумовлена якістю не лише 

самих рішень, а й якістю їх втілення в життя. Проте, як показує практика 

управління, не усі прийняті рішення реалізовуються у задані терміни (за 

деякими даними їх кількість з-поміж усіх прийнятих становить близько 30 %) 

[7]. Крім того, частина реалізованих рішень не дає очікуваного результату, 

тобто виявляється недостатньо ефективною. За експертними оцінками самих 

керівників, таких рішень в їх практиці не менше 25 % [7], зазвичай через 

дефекти самого рішення, неповноту наданої інформації, некомпетентність 

ОПР або нестачу часу для ретельного розроблення альтернатив, а також 

незадовільну організацію його виконання, передусім неузгодженість і 

відсутність контролю.  

Таким чином, ефективність державних управлінських рішень 

визначається впливом безлічі технічних, організаційних, економічних і 

соціально-психологічних чинників на різних етапах процесу розроблення і 

реалізації рішень. В цілому можна вважати, що основними чинниками 

ефективності державних управлінських рішень є:  

компетентність і досвід роботи ОПР;  

міра поінформованості ОПР;  

рівень колегіальності у процесі розроблення рішення;  

міра безпосередньої участі керівників і фахівців, які розробляли 

рішення, в його реалізації;  

мотивація виконавців;  

міра відповідальності керівників за результати рішення [7]. 

З огляду на зазначене беззаперечною є важливість навчання 

співробітників державного апарату методології підготовки і реалізації 

державних управлінських рішень за спеціальністю “Cтратегічні комунікації у 

секторі безпеки і оборониˮ, якої на сьогодні немає в Україні, а також умінню 

діяти у соціально-політичних і економічних умовах, що істотно змінилися. 
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На цей час в Україні триває формування системи стратегічних 

комунікацій в напрямі створення цілісних методологічних засад та 

методичного забезпечення функціонування і реорганізації державних 

управлінських рішень. Системи збирання та обробки інформації дають змогу 

протягом малого проміжку часу проаналізувати необхідні дані та надати ОПР 

відповідні рекомендації. Однак “Єдиний центр підтримки та прийняття 

рішеньˮ у державі ще не функціонує у повному обсязі. 

Так, у Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України 

зазначено, що одним з основних шляхів досягнення необхідних оперативних 

та інших спроможностей складових сектору безпеки і оборони є створення 

єдиної системи ситуаційних центрів державних органів, що входять до 

сектору безпеки і оборони, а також інших органів державної та місцевої 

влади, забезпечення її ефективної координації з використанням можливостей 

Головного ситуаційного центру України, формування умов для забезпечення 

взаємодії цієї системи із Ситуаційним центром НАТО (SITCEN) [11]. 

Систему моніторингу, аналізу, прогнозування, моделювання та 

підтримки прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони 

потрібно створювати за єдиними методиками, підготовленими з 

використанням можливостей Головного ситуаційного центру України. 

Забезпечення роботи Головного ситуаційного центру України з 

використанням його можливостей та ефективної діяльності єдиної системи 

ситуаційних центрів державних органів, що входять до сектору безпеки і 

оборони, покладено на апарат Ради національної безпеки і оборони України. 

Зазначене підвищить рівень стратегічного управління у сфері 

забезпечення національної безпеки завдяки створенню мережі ситуаційних 

центрів, які взаємодіятимуть між собою та з Головним ситуаційним центром 

України [11]. 

Саме тому, надаючи загальну характеристику сутності і змісту 

гібридної війни з боку Російської Федерації, слід визнати, що війни такого 

типу, як правило, ведуть тривалий час, противник намагається максимально 
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розширити географію конфлікту, залучаючи за допомогою потужного 

інформаційно-психологічного впливу дедалі більшу кількість населення. 

Протидіяти цьому можуть ефективні та консолідовані державні управлінські 

рішення, вироблені фахівцями зі стратегічних комунікацій у ситуаційних 

центрах складових сектору безпеки і оборони України. Одним із головних 

напрямів удосконалення методології та методичного забезпечення державних 

управлінських рішень у сфері стратегічних комунікацій є збільшення 

кількості факторів, які можна обробити кількісними методами, у процесі 

обґрунтування стратегічних, концептуальних і програмних документів з 

розвитку державних механізмів стратегічних комунікацій. Однак зазначені 

питання на цей час залишаються не узгодженими. 

Таким чином, можна стверджувати, що за 28 років незалежності в 

Україні не вдалося досягти значних успіхів у становленні національної 

системи стратегічних комунікацій у державному та військовому управлінні в 

контексті забезпечення національної безпеки.  

Установлено, що зовнішня агресія РФ, яка є довгостроковою, інші 

докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі 

України зумовлюють необхідність реформування системи державного 

управління у сфері національної безпеки і оборони відповідно до значних 

трансформацій в інформаційно-комунікаційному середовищі та реалізації 

реформи СБіО України, формуванні міжнародного іміджу, забезпеченні 

кібернетичної безпеки, проведенні інформаційно-психологічних операцій, 

використанні дієвих інструментів і технологій публічної дипломатії. Ця 

система має відповідати масштабам наявних викликів і загроз національній 

безпеці в інформаційній сфері, бути дієво інтегрованою в європейську та 

євроатлантичну систему безпеки як її невід’ємна складова.  

Виявлено, що проблемами у сфері стратегічних комунікацій у СБіО 

України є: недосконалість нормативно-правової бази щодо впровадження 

стратегічних комунікацій у СБіО України; наявність некваліфікованих кадрів 

в органах державної влади України, залучених до виконання завдань у сфері 
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кризових і стратегічних комунікацій; низька ефективність системи 

міжвідомчої взаємодії та її залежність від міжособистісних контактів; 

відсутність якісного аналізу інформаційного простору та оцінювання впливів 

з питань забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері; низька 

ефективність органів державного та військового управління, відповідальних 

за реалізацію стратегічних комунікацій у СБіО України; відсутність 

документів, що регламентують комунікативну діяльність держави тощо. 

Наголошено, що вирішення проблем у сфері стратегічних комунікацій 

у СБіО України сприятиме створенню комунікаційних спроможностей на 

стратегічному, оперативному і тактичному рівнях, що забезпечить інтеграцію 

на підтримку стратегічних комунікацій на всіх рівнях планування та 

впровадження стратегічних комунікацій у СБіО України, зміцненню 

обороноздатності та забезпеченню національної безпеки України в 

інформаційній сфері, відновленню територіальної цілісності Української 

держави, реінтеграції тимчасово окупованих і неконтрольованих територій, 

неухильного дотримання чинних міждержавних договорів та угод, які 

регламентують питання стратегічних комунікацій із державами – членами 

НАТО, що дасть можливість забезпечити інтеграцію України до 

Європейського Союзу в умовах нестабільності глобальної системи безпеки. 

 

2.2. Сучасний стан використання стратегічних комунікацій у секторі 

безпеки і оборони України 

 

Cкладнa воєнно-політична, оперативно-стратегічна та економічна 

ситуація, яка склалася внаслідок збройної агресії Росії проти України, 

окупація Російською Федерацією частини суверенної території України – 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, досвід участі Збройних 

Сил України в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) виявили 

низку проблем у функціонуванні складових сектору безпеки і оборони в 
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умовах наявних та потенційних загроз, зокрема під час підготовки і 

прийняття управлінських рішень та взаємодії його складових. 

Відповідно до рішення, введеного в дію Указом Президента України 

[12], з метою забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження 

діяльності Ради національної безпеки і оборони України в ході координації і 

контролю за діяльністю органів виконавчої влади, правоохоронних органів та 

військових формувань у сфері національної безпеки і оборони у мирний час, 

в особливий період, у тому числі в умовах воєнного стану, в умовах 

надзвичайного стану та в разі виникнення кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці України, було створено Головний ситуаційний центр 

України як програмно-апаратний комплекс зі збирання, накопичення й 

обробки інформації, необхідної для підготовки та прийняття рішень у сфері 

національної безпеки і оборони.  

Складовим сектору безпеки і оборони було поставлено завдання 

забезпечувати в установленому порядку оперативне надання до Головного 

ситуаційного центру України, в тому числі в режимі віддаленого доступу, 

необхідної для його функціонування інформації, зокрема інформації з 

обмеженим доступом. 

Однак на сьогодні, на жаль, ситуаційні центри у складових СБіО не 

працюють у повному обсязі чи взагалі відсутні, що впливає на роботу 

Головного ситуаційного центру України. Водночас активне впровадження 

системи стратегічних комунікацій, зокрема у деяких складових СБіО, триває. 

ведеться. Як приклад у цій сфері розглянемо Міністерство оборони України. 

Наказом Міністерства оборони України [13] було створено відділ 

координації стратегічних комунікацій та моніторингу – орган військового 

управління Міністерства оборони України, призначений для координації 

стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони України та Збройних Силах 

України, міжвідомчої комунікації у сфері стратегічних комунікацій і 

моніторингу та контролю за їх реалізацією. Відділ підпорядкований Міністру 

оборони України, а за виконанням функціональних обов’язків –  
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прес-секретарю Міністра оборони України, який відає питаннями загальної 

організації стратегічних комунікацій у МО та ЗС України. 

Основними завданнями відділу координації стратегічних комунікацій 

та моніторингу є: 

розвиток спроможностей у сфері стратегічних комунікацій 

структурних підрозділів апарату МО, Генерального штабу, органів 

військового управління, підпорядкованих МО та Генеральному штабу, 

установ та організацій МО та ЗС України з метою досягнення цілей 

оборонної реформи та критеріїв, необхідних для набуття повноправного 

членства в НАТО; 

координація діяльності структурних підрозділів апарату МО, 

Генерального штабу, органів військового управління, підпорядкованих МО 

та Генеральному штабу, установ та організацій МО та ЗС України і взаємодія 

з відповідними структурними підрозділами інших органів державної влади 

щодо реалізації стратегічних комунікацій; 

розвиток публічної дипломатії як складової стратегічних комунікацій; 

моніторинг поточної ситуації у вітчизняних та закордонних ЗМІ, 

соціальних мережах, блогосфері;  

контроль за процесом реалізації стратегічних комунікацій у МО та ЗС 

України;  

координація роботи структурних підрозділів апарату МО, 

Генерального штабу, органів військового управління, підпорядкованих МО 

та Генеральному штабу, установ та організацій МО та ЗС України в умовах 

кризових ситуацій, розвиток кризових комунікацій [13]. 

Відповідно до наданих повноважень відділ координації стратегічних 

комунікацій та моніторингу виконує такі функції:  

бере участь у розробленні проектів законів, актів Президента України 

та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МО щодо 

імплементації та ефективного функціонування стратегічних комунікацій;  
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розробляє наративи та подає пропозиції прес-секретарю Міністра 

оборони України для подальшого їх погодження Міністром оборони України;  

готує доповіді Міністру оборони України про стан виконання заходів з 

реалізації стратегічних комунікацій структурними підрозділами МО та ЗС 

України і разом із ними розробляє план заходів для реалізації наративів; 

бере участь у формуванні та реалізації єдиної інформаційної політики у 

структурних підрозділах апарату МО, Генерального штабу, органах 

військового управління, підпорядкованих МО та Генеральному штабу, 

установах та організаціях МО та ЗС України;  

здійснює моніторинг діяльності підрозділів апарату МО, Генерального 

штабу, органів військового управління, підпорядкованих МО та 

Генеральному штабу, установ та організацій МО та ЗС України у сфері 

комунікацій;  

координує взаємодію структурних підрозділів МО з відповідними 

структурними підрозділами інших органів державної влади у сфері 

стратегічних комунікацій, бере участь у міжвідомчих заходах з цих питань; 

співпрацює з іноземними радниками при Міністерстві оборони України 

та ЗС України, НАТО, ОБСЄ, ЄС та іншими міжнародними міжурядовими 

організаціями та їх представництвами щодо реалізації стратегічних 

комунікацій у МО;  

здійснює медіа-моніторинг та готує щоденні довідки Міністру оборони 

України стосовно висвітлення діяльності МО та ЗС України, зокрема в 

іноземних медіа, соціальних мережах та блогах;  

розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи моніторингу 

засобів масової інформації структурними підрозділами апарату МО, 

Генерального штабу, органів військового управління, підпорядкованих МО 

та Генеральному штабу, установ та організацій МО та ЗС України, на яких 

покладено цю функцію, організовує впровадження новітніх технологій для 

поліпшення ефективності моніторингу; 
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аналізує стан та готує пропозиції Міністру оборони України щодо 

перспектив і шляхів розвитку стратегічних комунікацій;  

розробляє та подає на розгляд Міністру оборони України концепцію 

стратегічних комунікацій МО та ЗС України, у разі потреби надає пропозиції 

щодо внесення змін до документа;  

здійснює медіа-аналіз за результатами проведення медійних заходів;  

надає пропозиції прес-секретарю Міністра оборони України щодо 

вжиття відповідних заходів для поліпшення репутації ЗС України стосовно 

окремих сфер діяльності; 

координує діяльність структурних підрозділів апарату МО, 

Генерального штабу, органів військового управління, підпорядкованих МО 

та Генеральному штабу, установ та організацій МО та ЗС України під час 

кризових комунікацій;  

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, захистом 

іншої інформації з обмеженим доступом, проводить заходи з технічного 

захисту інформації;  

виконує функції внутрішнього контролю за напрямами діяльності; 

здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими 

актами;  

за рішенням Міністра оборони України може бути залучений до 

виконання інших завдань, покладених на МО [13]. 

У 2017 р. на базі Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського вперше був проведений факультативний курс зі 

стратегічних комунікацій для слухачів оперативно-тактичного та 

оперативно-стратегічного рівнів підготовки. У курсі взяли участь іноземні 

фахівці: представники Європейського центру імені Джорджа К. Маршалла, 

програми НАТО “Удосконалення військової освіти” (Defence Education 

Enhancement Program), Центру інформації та документації НАТО в Україні, 

представники Офісу реформ та Ради волонтерів при Міністерстві оборони 

України. Зазначений факультативний курс проведений на виконання 



 87 

завдання 1.7.3 “У рамках становлення загальнодержавної системи 

стратегічних комунікацій запровадити систему професійного навчання та 

розвитку із комунікативних дисциплін для сил оборони” оперативної цілі 1.7 

“Становлення та розбудова спроможностей сил оборони у сфері стратегічних 

комунікацій як частини загальнодержавної та міжвідомчої системи 

стратегічних комунікацій, спрямованих на підтримку формування та 

реалізації політики у сфері безпеки і оборони України, а також досягнення 

цілей оборони держави”. Програма факультативного курсу передбачала 

вивчення особливостей організації та реалізації стратегічних комунікацій 

державного рівня, Міністерства оборони України та Збройних Сил України, а 

також практичних аспектів реалізації стратегічних комунікацій [14]. 

У травні 2018 р. з метою розбудови спроможностей системи 

стратегічних комунікацій та підвищення професійних навичок особового 

складу Міністерства оборони України та Збройних Сил України було 

організовано проведення навчального курсу зі стратегічних комунікацій за 

участю представників Об’єднаного командування об’єднаних збройних сил 

НАТО Брюнсум. До участі у навчальному курсі було залучено представників 

органів військового управління, установ, організацій та військових частин 

Збройних Сил України, до повноважень яких належать питання реалізації 

стратегічних комунікацій [15]. 

Триває активна робота із введення в дію Ситуаційного центру 

Збройних Сил України. 

Також можна констатувати, що на сьогодні у структурах Міністерства 

оборони України напрацьовано достатню кількість наукових розробок, 

присвячених оптимізації структури системи управління збройними силами, 

удосконаленню організаційно-штатної структури органів військового 

управління, їх завдань і функцій, модернізації наявних і створенню нових 

засобів зв’язку та автоматизації. При цьому дослідники зазвичай не 

порушують питання удосконалення процесів, що тривають всередині системи 

управління збройними силами як цілісної людино-машинної системи [16]. 
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За поглядами фахівців, висловленими у [17], вивчення воєнно-

політичної обстановки (загальної, глобальної, міжнародної тощо), соціально-

політичної і криміногенної обстановки в країні (регіоні) є обов’язковим під 

час прийняття рішень (насамперед на рівні стратегічних та оперативних 

органів управління) як у мирний час, так і у кризовий період. У разі потреби 

можливе вивчення геополітичної, космічної, техногенної, криміногенної та 

інших видів обстановки. Сказане цілком узгоджується, з одного боку з 

організацією та впровадженням стратегічних комунікацій в Україні, з іншого – 

потребує ретельного моніторингу ситуації та планування протидії 

можливому впливу противника. 

На цей час з’явилися ефективні сили й засоби збирання й обробки 

(аналізу) інформації з усіх можливих джерел, у т.ч. традиційно не охоплених 

відповідними підрозділами органів військового управління. Проте органи 

військового управління всіх рівнів постійно працюють в умовах сильного 

інформаційного дефіциту, потребуючи максимально повної та адекватної 

потребам інформації, яка, крім того, має бути очищена від викривлень, 

хибних тлумачень тощо і надана користувачу в умовах жорстких часових 

обмежень. Надання такої інформації значно ускладнене через сильну 

невизначеність в оперативно-тактичній (тактичній) обстановці і потужний 

інформаційний вплив противника [16].  

Розглянемо інші складові сектору безпеки і оборони України, в яких на 

сьогодні використовують стратегічні комунікації.  

У 2018 р. в Національній академії Служби безпеки України відбулася 

ІХ науково-практична конференція “Актуальні проблеми управління 

інформаційною безпекою державиˮ, в ході якої було розглянуто актуальні 

для країни напрями: державно-правові проблеми забезпечення інформаційної 

та кібернетичної безпеки, захист інформації з обмеженим доступом та 

стратегічні комунікації. У закладі буде запроваджено нову спеціальність – 

“Національна безпека (забезпечення державної безпеки в інформаційній 

сфері)ˮ, що дасть змогу укомплектувати сектор безпеки та оборони 
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фахівцями зі спеціальною підготовкою і підвищувати кваліфікацію фахівців 

за напрямами забезпечення кібербезпеки держави, захисту персональних 

даних і стратегічних комунікацій.  

Під час заходу учасники обговорили державно-правові та прикладні 

проблеми інформаційної та кібернетичної безпеки, удосконалення 

вітчизняного законодавства у цій сфері та особливості підготовки фахівців зі 

стратегічних комунікацій. Учасники конференції також напрацювали 

практичні рекомендації щодо протидії інформаційній агресії РФ, загрозам у 

кіберпросторі України, а також впровадження страткому як потужного 

важеля комунікативних можливостей держави [18]. Зазначимо, що на базі 

закладу фахівці академії, представники практичних підрозділів Служби 

безпеки України та експерти Національного інституту стратегічних 

досліджень постійно проводять курси для співробітників Служби безпеки [19]. 

У Державній прикордонній службі України функціонує Головний 

центр стратегічних комунікацій, який спільно з телеканалом іномовлення 

UA|TV запустив проект про діяльність українських прикордонників 

“Периметр Ukraine nowˮ. З листопада 2018 року програма виходить в ефір та 

дублюється кількома мовами – українською, російською, англійською [20]. 

У 2017 р. Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію розвитку 

Національної гвардії України на період до 2020 року. У документі визначено 

основні принципи та напрями вдосконалення НГУ як мобільного боєздатного 

сучасного військового формування у секторі безпеки і оборони України [21]. 

Одним із результатів реалізації зазначеної Концепції стало введення в 

експлуатацію сучасного ситуаційного центру, інтегрованого в 

загальнодержавний телекомунікаційний простір, та допоміжного пункту 

управління (на рухомій базі) Головного управління НГУ. Також створено 

допоміжні пункти управління (на рухомій базі) територіальних управлінь 

НГУ та військових частин оперативного призначення, що дає змогу 

управляти гвардійськими підрозділами в режимі он-лайн, використовуючи 

закриті канали зв’язку [22]. 
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У Національній академії Національної гвардії України згідно з 

Переліком освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошено прийом 

на навчання у 2018 р, в галузі знань “Воєнні науки, національна безпекаˮ 

безпека державного кордону, за спеціальністю “Забезпечення військ (сил)ˮ 

відбувся набір за спеціалізацією “Військовий переклад та стратегічні 

комунікаціїˮ для отримання освітнього ступеня “бакалаврˮ чи “магістрˮ 

(тактичний рівень підготовки) [23]. 

Особливо важливим для національної безпеки стало ухвалення 

Верховною Радою України Закону України “Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областяхˮ, який набув 

чинності 24 лютого 2018 року [24]. Законом передбачено розширення 

повноважень структур сектору безпеки і оборони України, які забезпечують 

національну безпеку та формування належних організаційно-правових і 

військово-управлінських механізмів реагування на збройну агресію 

Російської Федерації, одним із яких є державні механізми стратегічних 

комунікацій, здатні підвищити якість управління та ефективність проведення 

операції з відсічі збройної агресії на сході України. 

Указом Президента України 30 квітня 2018 р. введено в дію рішення 

РНБО України “Про широкомасштабну антитерористичну операцію в 

Донецькій та Луганській областяхˮ, згідно з яким у зоні конфлікту на 

Донбасі було завершено антитерористичну операцію та започатковано 

операцію об’єднаних сил [25].  

Зазначимо, що, крім виконання ЗС України та іншими військовими 

формуваннями завдань з оборони держави на Донбасі (стримування і відсічі 

російської збройної агресії), угруповання об’єднаних сил виконує функцію 

інформаційної протидії російській пропаганді, а система керівництва та 

управління діями ОС на Донбасі є жорстко військовою за структурою, новою 

за складом та більш оперативною за часом прийняття і виконання рішень. 

При цьому стратегічне керівництво об’єднаних сил на Донбасі здійснює 
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начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України. Йому 

також надано право у разі загострення обстановки залучати до їх складу 

додаткові сили й засоби ЗС України, усі без винятку інші силові підрозділи, 

інші складові частини сектору безпеки і оборони держави [26]. 

Одночасно з цим Україна та її партнери на Заході намагаються 

вплинути на позицію РФ, використовуючи інші майданчики та формати – 

Ради Безпеки ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, переговори у 

форматі США – РФ тощо. 

На сьогодні переговорний процес із реалізації Мінських угод 

залишається полем протидії російської агресії, який, разом із політикою 

санкцій, є складовою стратегічного плану дій щодо зовнішньополітичного 

тиску на Російську Федерацію як порушника миру й безпеки [26]. 

Водночас Мінський процес як міжнародно-дипломатичний механізм 

надає можливості українській стороні та її союзникам вирішувати такі 

стратегічно важливі завдання:  

консолідувати зовнішньополітичні зусилля України та її стратегічних 

партнерів на протидію російській агресії, спрямованій керівництвом РФ 

проти України;  

стримувати спільними зусиллями російського агресора від можливих 

намірів розпочати повномасштабну війну проти України;  

впливати на політику РФ щодо України через міжнародні 

дипломатичні сили й засоби; 

отримувати важливу інформацію для проведення системного аналізу, 

прогнозування змін і розвитку воєнно-політичного становища, а також 

прораховувати плани й наміри керівництва Росії щодо збройного конфлікту 

на сході України для своєчасного вжиття адекватних заходів протидії;  

в умовах “гібридизаціїˮ агресивної зовнішньої політики Росії 

здійснювати її правову фіксацію на дипломатичному рівні і документувати 

процес російського зовнішнього управління діяльністю незаконних збройних 

формувань “ДНРˮ і “ЛНРˮ та самим збройним конфліктом на сході України; 
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формувати правову позицію України та Євроатлантичного 

співтовариства в питанні відсічі і стримування збройної агресії РФ, готувати 

консолідовану претензію України до Російської Федерації щодо її 

міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України; 

застосовувати можливості публічної дипломатії та міжнародних 

інформаційних комунікацій як ефективних інструментів тиску на агресивну 

політику Кремля тощо.  

Щоб посилити в рамках “Мінського процесуˮ консолідований 

зовнішньополітичний тиск на Росію, Україна має зосередити зусилля на 

таких стратегічно важливих зовнішніх і внутрішньополітичних напрямах [26]:  

забезпечення консолідованої підтримки міжнародним співтовариством 

України як суверенної держави та її законних інтересів щодо повернення 

окупованих територій, а також захисту незалежності і територіальної 

цілісності держави; 

cистемне перехоплення стратегічних ініціатив у переговорних 

процесах із Російською Федерацією, що потребує реалізації деталізованого 

плану дій України зі стратегічними партнерами на основі системного аналізу 

і прогнозу розвитку міжнародного та воєнно-політичного становища у світі; 

розроблення ефективних механізмів стратегічного управління 

процесами сталого розвитку і зміцнення національної безпеки України, 

зорієнтованих на збалансування інтересів провідних геополітичних центрів 

світу навколо нашої держави, за яких Україна змогла б посісти гідне місце у 

глобальній економіці, системі світового розподілу праці та міжнародному 

безпековому просторі [26]. 

Отже, успішна боротьба Української держави та українського народу 

проти російської агресії передбачає насамперед досягнення єдності 

української нації, збереження внутрішньої стабільності та вдосконалення 

державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони, 

які на сьогодні на жаль, діють неконсолідовано та не повною мірою 

вирішують комплексне завдання із забезпечення міцності української 
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держави зсередини, максимально можливої активності на 

зовнішньополітичній арені, а також розбудови та подальшого зміцнення 

обороноздатності нашої країни. 

 

2.3. Зарубіжний досвід використання стратегічних комунікацій  

у секторі безпеки і оборони 

 

Стратегічні комунікації належать до інноваційних інструментів 

зовнішньополітичної діяльності держав – членів Європейського Союзу і 

НАТО, що спрямовані на взаємодію у форматі стратегічного партнерства з 

міжнародними акторами та регіонального співробітництва у забезпеченні 

глобальної безпеки в інформаційній сфері. 

Дослідженню міжнародного досвіду застосування стратегічних 

комунікацій присвячено наукові роботи А.В.Баровської, Д.В.Дубова, 

Н.П.Карпчук, В.А.Ліпкана, Г.Г.Почепцова, I.С.Cидоренко, Є.А.Макаренко, 

Є.Б.Тихомирової, О.Ф.Сальнікової та ін. [27–30]. 

Враховуючи нові виклики та загрози, у 2015 р. було розпочато 

створення Глобальної стратегії зовнішньої політики і безпеки Європейського 

Союзу, а вже у 2016 р. був представлений документ під назвою “Спільне 

бачення, спільні дії: сильніша Європа”, який включає п’ять основоположних 

пріоритетів зовнішньої політики Європейського Союзу (рис. 2.1).  

Також у 2016 р. Європейська комісія ухвалила “Спільні принципи 

протидії гібридним загрозам – відповідь Європейського Союзуˮ (Joint 

Framework on countering hybrid threats a European Union response): 

вироблення державами-членами узгоджених механізмів реалізації 

стратегічних комунікацій для протидії дезінформації та публічного викриття 

гібридних загроз;  

захист об’єктів критичної інфраструктури (наприклад транспорту і 

телекомунікацій), оскільки гібридні атаки можуть призвести до серйозних 

економічних або соціальних порушень; 
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тісна взаємодія з НАТО, що дасть змогу ефективніше реагувати на 

гібридні загрози; 

викриття провокаторів, які можуть систематично поширювати 

дезінформацію, у тому числі в межах цілеспрямованих кампаній у соціальних 

мережах, прагнучи радикалізації окремих індивідів та дестабілізації 

суспільства; 

використання стратегічними комунікаціями соціальних медіа, а також 

традиційних візуальних, аудіо- та інтернет ЗМІ [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Основоположні пріоритети зовнішньої політики 

Європейського Союзу 

 

Служби зовнішніх зв’язків Європейського Союзу, спираючись на 

діяльність оперативних робочих груп, повинні оптимізувати роботу 

лінгвістів, які вільно володіють мовами, що не є офіційними в ЄС, та 

фахівців із соціальних медіа, які можуть проводити моніторинг інформації не 

з ЄС, а також забезпечити цілеспрямовану комунікацію для реагування на 

дезінформацію [31]. 
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У листопаді 2016 р. Європейський парламент ухвалив резолюцію 

“Стратегічні комунікації Європейського Союзу як протидія пропаганді третіх 

сторінˮ (EU strategic communication to counteract propaganda against it by third 

parties). Документ ґрунтується на нормативних актах Європейського Союзу, 

ухвалених раніше, зокрема Плані дій щодо стратегічних комунікацій (Action 

Plan on Strategic Communication) [31].  

Резолюція складається із преамбули і чотирьох розділів (рис. 2.2), що 

містять 59 пунктів [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Основні складові Резолюції “Стратегічні комунікації 

Європейського Союзу як протидія пропаганді третіх сторінˮ 

 

Ключовими пунктами зазначеної резолюції є такі: 

стратегічні комунікації та інформаційна війна – є не тільки зовнішній 

аспект ЄС, а й внутрішній; 

дезінформація та пропаганда є складовими гібридної війни; 

позитивні меседжі ЄС мають бути наступальними (offensive), а не 

захисними (defensive) та інші [31]. 

Зазначимо, що у 2015 р. створено робочу групу зі стратегічних 

комунікацій Європейського Союзу – East Strat Com Task Force [31; 32]. 
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Діяльність групи спрямована на роз’яснення ключових аспектів політики 

Європейського Союзу, створення його позитивного іміджу та протидію 

дезінформації, ефективну комунікацію та просування політики ЄС щодо 

Східного партнерства, загальний розвиток медійного простору у країнах 

Східного партнерства та державах – членах ЄС, що передбачає сприяння 

свободі ЗМІ, вдосконалення механізмів, що уможливлюють передбачення, 

оцінювання та реагування ЄС на дезінформацію, поширювану зовнішніми 

акторами, надання інформаційної підтримки делегаціям ЄС в Азербайджані, 

Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні.  

Оперативна група публікує щотижневий огляд дезінформації [31; 32]. 

З вересня 2017 р. у Фінляндії розпочав роботу Європейський центр 

протидії гібридним загрозам (The European Centre of Excellence for Countering 

Hybrid Threats) [31]. Рішення про створення фінського центру було прийнято 

у квітні 2017 року представниками країн НАТО та ЄС. Засновниками центру 

стали 12 країн: Фінляндія, Швеція, Норвегія, США, Франція, ФРН, Велика 

Британія, Іспанія, Польща, Естонія, Латвія і Литва. Початковий річний 

бюджет Центру становить близько € 1,5 млн [33]. 

Метою роботи центру є протидія “новим загрозам, спрямованим на 

дестабілізацію ситуації в європейських країнахˮ. Діяльність центру 

спрямовано на проведення досліджень, аналіз гібридних загроз та методів 

боротьби з ними, організацію спільного навчання для країн-учасниць, 

проведення консультацій на стратегічному рівні між учасниками ЄС і НАТО, 

залучення до діалогу урядових та неурядових експертів [31; 34]. 

У “Політиці стратегічних комунікацій НАТОˮ (NATO Strategic 

Communications Policy) – одному із основоположних документів Альянсу в 

цій сфері – наведено таке трактування “стратегічних комунікацій НАТОˮ: 

скоординоване і належне використання комунікативних можливостей і 

діяльності Північноатлантичного альянсу – публічної дипломатії, зв’язків із 

громадськістю, цивільних, військових зв’язків із громадськістю, 
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інформаційних та психологічних операцій – у разі потреби для підтримки 

політики Альянсу, операцій та заходів і для просування цілей НАТО [35]. 

Головною інституцією із розвитку спроможностей НАТО у сфері 

стратегічних комунікацій є Центр передового досвіду з питань стратегічних 

комунікацій (The NATO Strategic Communications Centre of Excellence). Центр 

проводить науково-аналітичну, навчально-методичну та інформаційно-

комунікативну діяльність, зокрема розробив низку спеціальних навчальних 

курсів зі стратегічних комунікацій, видає журнал “Стратегічні комунікації у 

сфері оборониˮ (Defence Strategic Communications), проводить дослідження, 

конференції та семінари на теми ролі пропаганди в сучасному світі, 

російської інформаційної війни проти України, маніпулятивних технік, 

перетворення соціальних медіа на зброю, практики НАТО щодо стратегічних 

комунікацій тощо [36]. 

Ключовими компонентами процесу реалізації стратегічних комунікацій 

у НАТО, визначено:  

розуміння владою суспільства, його інформування та залучення для 

просування інтересів і цілей через вплив на сприйняття, установки, 

переконання та поведінку; 

узгодження дій, зображень, висловлювань на підтримку політики і 

планування з метою досягнення всеосяжних стратегічних цілей (overarching 

strategic objectives);  

визнання того, що всі операції і види діяльності є важливими 

компонентами процесу комунікації, оскільки все, що говорить і робить 

НАТО або не спромігся сказати і зробити НАТО, має передбачувані й 

непередбачувані наслідки для цільових і нецільових аудиторій;  

визнання того, що стратегічні комунікації – не додаткові дії, а 

невід’ємна складова планування та реалізації усіх воєнних операцій і видів 

діяльності [36; 37]. 

Аналіз організації та діяльності Центру стратегічних комунікацій 

НАТО у Ризі (Латвія) є актуальним питанням, оскільки створення та 
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організація навчально-наукових центрів стратегічних комунікацій у 

складових сектору безпеки і оборони України відповідно до принципів і 

стандартів, прийнятих у державах – членах НАТО, та впровадження 

наукових результатів в інтересах органів державної влади України на 

підтримку формування та реалізації політики у сфері безпеки і оборони 

України є нагальною потребою. 

Реалії сьогодення вказують на те, що останнім часом НАТО активно 

створює центри передового досвіду різної спеціалізації, які отримують статус 

військово-наукових установ. На сьогоднішні в Альянсі функціонують  

24 центри передового досвіду, витрати на забезпечення яких розподілено між 

“країнами-засновникамиˮ і “країнами-спонсорамиˮ.  

У 2013 р. Альянс офіційно підтримав пропозицію про створення 

Центру стратегічних комунікацій НАТО у Ризі, а вже у 2014 р. Велика 

Британія, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Польща та Естонія підписали 

“угоду про наміриˮ, що припускала створення зазначеного центру в Латвії 

[38]. 

Бюджет центру складається з двох частин: 50 % вносить Латвія на 

утримання будівель та адміністративні витрати, 50% – держави НАТО, які є 

членами центру. Річний бюджет центру становить € 3,5 млн. У штаті Центру 

стратегічних комунікацій НАТО 32 особи – представники з 12 європейських 

країн і Канади. Особовий склад центру включає як військових, так і 

цивільних фахівців [38]. 

Центр досліджує розвиток конфліктів у глобальному інформаційному 

середовищі, а також моніторить соціальні мережі, потім на підставі 

отриманої інформації розробляє для держав – членів НАТО методи 

реагування на різні інформаційні конфлікти і на підставі цього тренує 

військових та цивільних осіб діяти в таких ситуаціях.  

Головним завданням центру є не організація інформаційної 

конфронтації, а консультація тих, кому це необхідно. Центр також 

співпрацює з Королівським коледжем в Лондоні і Стенфордським 
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університетом. У цілому держави – члени НАТО пропонують центру 

вирішити певні завдання, при цьому 70 % інформації, що міститься у 

дослідженнях, перебуває у відкритому доступі, 30 % є спеціальними 

рекомендаціями з обмеженим доступом [38].  

Створення Центру стратегічних комунікацій НАТО дало змогу 

державам-членам отримувати нові технології для планування узгодженої 

інформаційної діяльності в сучасних конфліктах, а також розробляти спільні 

підходи і методи в питаннях дипломатії, зв’язків з громадськістю, 

проведення інформаційно-психологічних операцій. 

Робота Центру стратегічних комунікацій НАТО грунтується на таких 

принципах: 

відкритість для всіх держав – членів НАТО участі в діяльності центру і 

доступу до його продукції та послуг; 

виключення дублювання функцій інших органів блоку, а також 

поліпшення і розширення наявних можливостей у сфері стратегічних 

комунікацій; 

використання наявних і нових інформаційних технологій для 

досягнення успіху у віртуальному середовищі;  

отримання зацікавленими органами технічних, стратегічних та 

оперативно-спеціальних знань, які сприятимуть якісному проведенню 

інформаційних і психологічних операцій; 

проведення конференцій, семінарів, практикумів та інформаційних 

кампаній з метою вироблення політики НАТО у сфері стратегічних 

комунікацій; 

організація проведення курсів у сфері стратегічних комунікацій; 

розроблення посібників і довідників із відповідних питань; 

формування віртуального робочого середовища для залучення 

міжнародних експертів, а також підвищення гнучкості і доступності залежно 

від розвитку ситуації; 
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формування інтернет-сайта, який дасть змогу експертам у сфері 

стратегічних комунікацій взаємодіяти за допомогою електронної пошти, 

соціальних мереж, блогів, довідників, веб-додатків і сайтів обміну відео; 

сприяння керівництву НАТО в організації мультимедійних 

конференцій та конференцій у соціальних мережах; 

виступ як посередника між НАТО, іншими країнами та зацікавленими 

сторонами (промисловістю, науковими колами, неурядовими організаціями) 

з питань, що стосуються стратегічних комунікацій [38]. 

Таким чином, використання досвіду організації та діяльності Центру 

стратегічних комунікацій НАТО сприятиме взаємодії складових сектору 

безпеки і оборони України завдяки організації навчально-наукових центрів 

стратегічних комунікацій для підготовки фахівців зі стратегічних 

комунікацій з метою протидії гібридній війні з боку Російської Федерації [39]. 

Згідно з рекомендаціями, описаними у посібнику НАТО зі стратегічних 

комунікацій 2015 року, існує три моделі організації стратегічних комунікацій [40].  

Перша модель передбачає створення підрозділу радників зі 

стратегічних комунікацій у групі спеціальних радників (спеціальних штабних 

елементів). Модель застосовують у штабах командувань стратегічного та 

оперативного рівнів, наприклад структурі союзного командування НАТО з 

операцій, що гарантує ефективний нагляд за веденням стратегічних 

комунікацій на стратегічному рівні.  

Друга модель передбачає створення посади окремого заступника 

начальника штабу зі стратегічних комунікацій із відповідними 

підпорядкованими підрозділами, які опікуються військовими зв’язками з 

громадськістю, аналізують інформацію, що надходить від ЗМІ, взаємодіють 

зі ЗМІ для поширення власних меседжів (повідомлень), а також спрямовують 

і координують інформаційні, психологічні операції, операції із цивільно-

військового співробітництва, впливають на важливих дійових осіб. 

Заступник начальника штабу зі стратегічних комунікацій також є радником 

командувача з цих питань.  
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Третя модель передбачає надання максимального обсягу повноважень 

начальнику зі стратегічних комунікацій, який при цьому обіймає посаду 

спеціального заступника командувача. Крім безпосереднього доступу до 

командувача, він має повну свободу нагляду за всією діяльністю 

стратегічних комунікацій. У кожній з моделей очільник стратегічних 

комунікацій має безпосередній доступ до командувача. Ураховуючи 

найважливіше значення стратегічних комунікацій для протидії агресивним 

інформаційним впливам РФ, доцільно значно посилити роль елементів 

стратегічних комунікацій у структурі командування. Так, на стратегічному 

рівні (Генеральний штаб Збройних Сил України) достатньо задіяти першу 

модель зі спеціальним підрозділом радника зі стратегічних комунікацій у 

групі спеціальних радників для створення відповідного наративу військово-

політичного рівня та гарантування того, що стратегія щодо стратегічних 

комунікацій буде відображена у плануванні операцій. На оперативному рівні 

(об’єднаного оперативного штабу, оперативних командувань) доцільно 

віддати перевагу другій моделі зі створенням посади окремого заступника 

штабу, який керує зв’язками з громадськістю, інформаційними операціями, 

психологічними операціями та цивільно-військовим співробітництвом 

(ЦВС). Ураховуючи критичну необхідність зосередження, координації та 

синхронізації всіх зусиль із формування сприятливих для завдань АТО (або 

подальших операцій) переконань у цільових аудиторіях, головному штабу 

військ (сил) у зоні ведення операцій важливо ще більше централізувати 

командування стратегічних комунікацій через введення посади окремого 

заступника командувача, тобто використання третьої моделі [40]. 

Військові фахівці мобільного підрозділу J7 об’єднаного штабу 

об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США вивчали стан 

стратегічних комунікацій у військах, думки командирів та начальників і 

дійшли певних висновків про практику використання стратегічних 

комунікацій в об’єднаних бойових командуваннях (Combatant Commands) та 
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штабах оперативно-тактичних угруповань об’єднаних сил. Вони виокремили 

п’ять основних практичних моментів, з якими зіштовхуються командири [41].  

По-перше, необхідно постійно боротися з противником за сприйняття 

своїх дій як легітимних, вартих довіри та упевненості партнерів, за 

можливість завдати потрібного впливу. Важливо діяти активно, швидко і на 

випередження.  

По-друге, потрібно розуміти середовище діяльності, різні аудиторії та 

зміст керівних вказівок вищого командування. Військові стратегічні 

комунікації підтримують більш масштабні дії загальнодержавних 

стратегічних комунікацій і є їх складовою. 

По-третє, необхідно визначити відповідальний особовий склад штабу 

для допомоги командувачу в розробленні комунікаційної стратегії та 

синхронізації діяльності зі стратегічних комунікацій для досягнення синергії 

цих зусиль.  

По-четверте, слід посилити можливості для навчання, інформування 

та впливу не тільки на тих, хто займається зв’язками із громадськістю, 

інформаційними операціями та організовує контакти з впливовими дієвими 

гравцями (key leader engagement), а й тих, хто застосовує сили і засоби проти 

противника. 

По-п’яте, потрібно постійно аналізувати операційне середовище і 

важливі аудиторії для правильності та ефективності стратегічних 

комунікацій [42].  

Часто сприйняття дій і слів тих, хто проводить військову операцію, 

державною, регіональною та міжнародною аудиторією впливає на успіх цієї 

операції. Саме тому боротьба за розум і серця цих аудиторій та запобігання 

впливу меседжів противника є критично важливою частиною операції [40].  

Фахівці зазначили, що розробленням інформаційної (комунікативної) 

стратегії на операцію керує командувач. Якнайменше вона має наратив, теми, 

меседжі, візуальні продукти та основні аудиторії. Як наратив розуміють 

всеохоплене висловлення контексту, причини та бажаних результатів 
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комунікаційної стратегії або конкретної операції об’єднаних сил. Кожна 

стратегія має дві або більше різних теми, що об’єднують ідеї чи наміри на 

підтримку наративу та розроблені для ширшого застосування, щоб досягнути 

конкретних цілей операції. Теми комунікаційних стратегій підпорядкованих 

командувачів об’єднаних сил мають бути узгоджені з темами їх вищих 

командирів, бути їх складовими та підтримувати всеохопний наратив. Як 

меседжі розуміють вузько сфокусовані комунікації на підтримку конкретної 

теми, зазвичай спрямовані на конкретну аудиторію для створення 

конкретного впливу (ефекту) [42]. 

Нині НАТО здійснює моніторинг системи освіти та професійної 

підготовки, що сприятиме ефективним діям в інформаційному середовищі. 

Ключовим аспектом процесу підготовки до стратегічних комунікацій на всіх 

рівнях є інтегрування гнучких та адаптивних систем, що дасть змогу, по-

перше, вносити зміни в політику стратегічних комунікацій, доктрину, 

стандарти і процедури, що еволюціонують, та, по-друге, встановити сталий 

процес, що відповідає довгостроковим потребам відповідної освіти і 

професійної підготовки [40]. Комунікаційні спроможності та штабні функції 

передбачають роботу відданого та професійно підготовленого особового 

складу, здатного ефективно виконувати спеціальні завдання. Відповідно весь 

особовий склад стратегічних комунікацій (військових зв’язків із 

громадськістю, інформаційних і психологічних операцій) потребує набуття 

кваліфікації у школі НАТО в Обераммергау або інших призначених для 

цього закладах у межах національних підготовчих програм, що сприятиме 

розумінню та здатності виконувати поставлені завдання. Навчання має 

передувати призначенню на посади у стратегічних комунікаціях НАТО, 

військових зв’язків із громадськістю, інформаційних та психологічних 

операціях. Політика та доктрини щодо військових зв’язків із громадськістю, 

інформаційних та психологічних операцій забезпечують подальше 

спрямування підготовки у специфічній сфері їх повноважень. Спеціалісти із 

комунікацій мають набувати індивідуальних умінь та навичок що сприяють 
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кращому розумінню та створюють синергетичний вплив, завдяки ретельній 

підготовці, інтегрованому та загальновійськовому (всевидовому) підходу до 

виконання комунікаційних функцій. 

Керівники-лідери та особовий склад на кожному рівні мають бути 

освіченими та підготовленими до стратегічних комунікацій, щоб розуміти 

вплив на політику Альянсу, його плани та дії в конкретному інформаційному 

середовищі, способи їх представлення цільовій аудиторії і сприйняття нею 

отриманої інформації. Такий підхід базується на підготовці освічених лідерів 

і особового складу, які розуміють інформаційне середовище, стратегічні 

комунікації в їх широкому сенсі та проводять відповідне планування і 

діяльність. Військова концепція стратегічних комунікацій НАТО 

представлена у додатку В дисертації. 

Розглянемо механізми стратегічних комунікацій в Організації 

Об’єднаних Націй, яка є міжнародною організацією, створеною для 

підтримання і зміцнення міжнародного миру та безпеки, розвитку співпраці 

між державами і є універсальним форумом, наділеним унікальною 

легітимністю, несучою конструкцією міжнародної системи колективної 

безпеки, головним елементом сучасної багатосторонньої дипломатії [43]. 

Відповідальність за сферу стратегічних комунікацій в Організації 

Об’єднаних Націй покладено на департамент громадської інформації, 

створений у 1946 р. для сприяння глобальній поінформованості та розумінню 

роботи організації. У роботі департамент використовує засоби радіо, 

телебачення, преси, Інтернету, відеоконференцій та інших ЗМІ [44]. 

Департамент щорічно звітує про свою роботу перед членами Комітету з 

інформації Генеральної Асамблеї ООН. Комітет збирається раз на рік і 

покликаний контролювати роботу департаменту громадської інформації, 

забезпечувати його керівництво в частині політики, програм та заходів. 

Загальний обсяг ресурсів, пропонованих Департаменту громадської 

інформації на період 2018−2019 рр., становить 186 219 500 доларів США [44]. 
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Департамент громадської інформації покликаний ознайомлювати 

світову громадськість з ідеалами і діяльністю Організації Об’єднаних Націй, 

взаємодіяти й укріплювати партнерські зв’язки з різними аудиторіями, а 

також підтримувати мир, розвиток і права людини для всіх. 

У Департаменті функціоную три відділи: 

відділ стратегічних комунікацій – розробляє комунікаційні стратегії 

щодо пріоритетних напрямів і проводить глобальні кампанії, управляє 

глобальною мережею з 63 інформаційних центрів і відділень ООН; 

відділ новин та засобів масової інформації – готує інформацію і 

випуски новин з пріоритетних напрямів і видів діяльності ООН, встановлює 

партнерські відносини з медійними організаціями та іншими цільовими 

аудиторіями, сприяє роботі журналістів і агентств новин, які висвітлюють 

діяльність ООН; 

інформаційно-пропагандистський відділ – веде інформаційно-

пропагандистську діяльність серед населення і громад, щоб сприяти 

підтриманню ідеалів і діяльності ООН на глобальному рівні [44]. 

Розглянемо детальніше функціонал відділу стратегічних комунікацій 

Департаменту громадської інформації Організації Об’єднаних Націй. 

Відділ стратегічних комунікацій розробляє комунікаційні стратегії з 

пріоритетних напрямів діяльності Організації Об’єднаних Націй і координує 

заходи, здійснювані на підтримку її основних цілей. Відділ також управляє 

мережею з 63 інформаційних центрів і відділень Організації Об’єднаних 

Націй по всьому світу [45]. 

На підставі щорічного визначення департаментом пріоритетів, відділ 

розробляє інформаційні кампанії для охоплення глобальної цільової 

аудиторії як за допомогою інформаційних продуктів (веб-сайтів, плакатів і 

публікацій), інформаційно-пропагандистської діяльності інформаційних 

центрів, так і з використанням потенціалу міжнародних ЗМІ. 
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Використання соціальних медіа-платформ, у тому числі соціальних 

мереж Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr і YouTube, стає все більш важливим 

компонентом комунікаційних стратегій департаменту [45]. 

До повноважень служби комунікаційних кампаній належать такі 

питання. 

1. Секція з проблем миру і безпеки відділу стратегічних комунікацій 

пропагує роботу ООН з питань, що стосуються пріоритетних напрямів в 

області миру і безпеки, в тому числі запобігання конфліктам, підтримання 

миру, миротворчість, миробудівництво, роззброєння і боротьба з 

тероризмом; розробляє і координує глобальні комунікаційні стратегії за цими 

напрямами, готує і поширює інформаційні матеріали та провадить 

пропагандистську діяльність; забезпечує стратегічну комунікаційну 

підтримку компонентів громадської інформації операцій ООН з підтримання 

миру і спеціальних політичних місій, надає допомогу у плануванні 

комунікаційної політики і типового порядку дій інформаційних компонентів 

у складі миротворчих місій ООН на місцях; планує і координує щорічні 

навчальні курси для старших співробітників з питань громадської інформації, 

що беруть участь у миротворчих операціях ООН і спеціальних політичних 

місіях. Секція працює в тісному контакті з відповідними підрозділами та 

департаментами Секретаріату ООН і партнерами в області комунікації у 

складі миротворчих місій ООН на місцях, бере участь у роботі різних 

комплексних цільових груп і робочих груп Секретаріату для вирішення 

окремих питань миру і безпеки [45]. 

2. Секція розвитку відділу стратегічних комунікацій сприяє пропаганді 

діяльності ООН у галузі соціально-економічного розвитку та навколишнього 

середовища. Основними напрямами роботи є визначення цілей розвитку 

тисячоліття, вирішення проблем, пов’язаних зі зміною клімату, охороною 

здоров’я (ВІЛ/СНІД, малярія, пандемічний грип), гендерними питаннями і 

торгівлею людьми, питаннями навколишнього середовища (ліси, водні 

ресурси, біорізноманіття, океани, опустелювання), допомоги найменш 
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розвиненим країнам і сприяння їх стійкому розвитку. Секція сприяє 

пропаганді діяльності економічної і соціальної ради через висвітлення 

основних економічних і соціальних доповідей, інформаційних та 

комунікаційних технологій з метою розвитку, питань, що стосуються літніх 

людей, молоді та осіб з обмеженими можливостями. За всіма цими 

напрямами секція тісно співпрацює з відповідними основними підрозділами 

Секретаріату ООН і партнерами в області комунікації в межах системи ООН. 

Цільові групи в межах групи ООН з питань комунікації були створені для 

різних пріоритетних питань, зокрема щодо зміни клімату, цілей розвитку 

тисячоліття та конференції ООН зі сталого розвитку, з метою обміну 

інформацією, координації, розроблення і реалізації загальносистемних 

комунікаційних кампаній [45]. 

3. Секція з питань Палестини, деколонізації і прав людини відповідає за 

загальне виконання спеціальної інформаційної програми департаменту 

громадської інформації по Палестині. Секція розробляє і проводить 

глобальні інформаційні кампанії для сприяння діяльності ООН в області прав 

людини, корінних народів, деколонізації, демократії і верховенства права; 

щорічно проводить програму підготовки молодих палестинських журналістів 

і міжнародний медіа-семінар з питань миру на Близькому Сході, спільно з 

управлінням Верховного комісара ООН з прав людини готує програму Дня 

прав людини по всьому світу, проводить інші заходи з питань прав людини 

протягом всього року; допомагає у пропаганді доповідей і документів про 

права корінних народів, у тому числі Декларації ООН про права корінних 

народів і матеріалів постійного форуму з питань корінних народів; через 

інформаційно-просвітницьку програму “Уроки Руанди: ООН і запобігання 

геноцидуˮ мобілізовує громадянське суспільство на збереження пам’яті про 

жертв геноциду в Руанді і висвітлення цієї теми, щоб не допустити актів 

геноциду у майбутньому, а також підвищити обізнаність про довгострокові 

наслідки геноциду для тих, хто залишився живим, і проблеми, з якими вони, 

як і раніше, зіштовхуються нині [45]. 
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4. Секція Африки сприяє реалізації цілей Нового економічного 

партнерства для розвитку Африки (НЕПАД) і пропагує свої досягнення в 

межах зусиль департаменту, привертаючи увагу світової громадськості до 

вирішення найважливіших проблем розвитку Африки. Робота триває у тісній 

співпраці з канцелярією спеціального радника в Африці та економічною 

комісією для Африки. 

Флагманський журнал Департаменту “Africa Renewalˮ (“Оновлення 

Африкиˮ) є основою більшої частини роботи відділу стратегічних 

комунікацій із втілення в життя НЕПАД. Веб-сайт секції Africa Renewal 

Online містить актуальну інформацію та аналіз основних проблем сучасної 

Африки в області економіки і розвитку. Секція працює із засобами масової 

інформації в Африці і за її межами, пропагуючи діяльність ООН, Африки та 

міжнародної спільноти з забезпечення миру із розвитку в Африці [45]. 

Отже, відділ стратегічних комунікацій управляє глобальною мережею 

інформаційних центрів, інформаційних служб та інформаційних бюро ООН, 

розташованих у 63 країнах світу. Відділ стратегічних комунікацій пов’язує 

ООН з людьми в усьому світі, доводячи глобальні інформаційні звернення 

Організації Об’єднаних Націй до відома місцевих аудиторій. Інформаційні 

центри є надійним джерелом актуальної інформації про ООН, поширюють 

інформацію у своїх країнах серед широкого кола осіб, у тому числі 

журналістів, державних посадових осіб, представників громадянського 

суспільства, студентів, працівників систем освіти і дослідників [46]. 

Інформаційні центри ООН розробляють і реалізовують скоординовану 

комунікаційну стратегію для країн, де вони розташовані, в ході 

консультаційних з групою ООН у цій країні і місцевими партнерами ООН, 

щоб привернути увагу до пріоритетних тем, основних пам’ятних дат і подій. 

Інформаційні центри ООН адаптують глобальні завдання ООН у контекст 

місцевих пріоритетів за допомогою підготовки місцевою мовою 

різноманітних інформаційних матеріалів призначених для 

регіональних/субрегіональних і національних аудиторій [46]. 
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Інформаційні центри ООН підтримують контакти з національними та 

регіональними ЗМІ у країні, де вони працюють, надають інформаційні 

матеріали, аналітичні і тематичні статті в засоби масової інформації, 

організовують інтерв’ю, прес-конференції та брифінги. Пропонованими 

матеріалами і послугами є публікація бюлетенів новин, бібліотечне 

обслуговування, збирання відеоматеріалів, підтримання роботи веб-сайтів та 

інших Інтернет-ресурсів. На національному та місцевому рівнях 

інформаційні центри ООН працюють зі ЗМІ, надаючи інформацію 

журналістам, публікуючи газетні статті, регулярно беручи участь у 

підготовці телевізійних і радіопрограм, співпрацюють із громадянським 

суспільством, сприяють просуванню найрізноманітніших тем за допомогою 

організації семінарів, виставок та інших заходів [46]. 

Інформаційні центри ООН беруть участь у проведенні міжнародних 

днів, років і декад, що включають презентації за участю національних і 

місцевих видатних діячів, практикуми, семінари, освітні програми, спортивні 

заходи, музичні вистави [46].  

Розглянемо роль і місце використання стратегічних комунікацій у 

США та КНР. 

Стратегічна комунікація − комплекс заходів, реалізованих 

міністерством оборони та іншими компетентними державними органами 

Сполучених Штатів Америки з метою діалогового інформаційного впливу на 

закордонні аудиторії [41; 48]. 

Як стратегічні комунікації розуміють цілеспрямовані дії органів 

державної влади Сполучених Штатів Америки у сфері вивчення і залучення 

основних аудиторій для створення, посилення і забезпечення умов, що 

сприяють розвитку американських державних інтересів, політики та цілей за 

допомогою реалізації програм і планів, а також просування ідей і 

матеріальних цінностей із застосуванням інструментів національної 

сили [41; 48]. Основна відмінність від традиційної односторонньої форми 

впливу на аудиторію, використовуваної в межах публічної дипломатії, 
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полягає в тому, що новий варіант роботи з інформацією і донесення її до 

ключової аудиторії передбачає діалоговість, тобто двосторонній обмін. 

Використання інформації для впливу на хід конфлікту стало одним із 

ключових напрямів роботи міністерства оборони США на початку XXI ст. 

Військові експерти з’ясували, що грамотна робота з Інтернетом, ЗМІ та 

іншими джерелами інформації сприятиме здобуттю перемоги практично в 

будь-якому силовому протистоянні [48]. 

В умовах, коли відбувається перерозподіл міжнародного балансу сил і 

виникає загроза тероризму, у США розробили новий підхід до визначення 

ролі масових комунікацій у зовнішній політиці. Конкретне втілення цей 

підхід отримав у концепції “стратегічної комунікацііˮ [48]. 

Вперше термін був озвучений у військових колах на початку 2000-х 

років, проте в офіційних документах його почали згадувати лише з  

2006 року. Незабаром в американському експертному співтоваристві 

концепція “стратегічної комунікацііˮ стала домінувати над ідеями про “м’яку 

силуˮ Дж. Ная, замінивши колишню стратегію залучення і партнерства в 

межах публічної дипломатії на діалогову пропаганду [47; 48]. 

У доповіді Білого дому Конгресу США від 16 березня 2010 р. 

“Національні межі стратегічної комунікацііˮ визначено основні цілі, завдання 

та організаційні форми стратегічніх комунікацій США [48].  

Ідеї експертів у сфері “стратегічних комунікаційˮ було швидко 

застосовано в діяльності адміністрації Б. Обами, а в Білому домі розширено 

відділи, які займаються інформаційними проектами [48].  

Адміністрація президента почала відігравати значну роль у тих 

областях, які традиційно належали до сфери відповідальності відділів у 

Пентагоні і Держдепартаменті. У Раді національної безпеки було створено 

нову посаду – заступника радника зі стратегічних комунікацій, до обов’язків 

якого належала координація діяльності відділів із публічної дипломатії 

Держдепартаменту, Пентагону, Білого дому, Агентства міжнародного 

розвитку, ЦРУ та інших відомств уряду США [48]. 
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Нині Центр стратегічних антитерористичних комунікацій за прямої 

підтримки з боку президента США є основним підрозділом, що працює за 

пріоритетним напрямом зовнішньої політики країни – діалоговим 

інформаційним впливом [48; 49]. 

Безпосередніми завданнями міністерства оборони та інших 

компетентних органів США в межах стратегічних комунікацій є: 

підвищення довіри до США в цілому, а також легітимності дій США за 

кордоном; 

ослаблення довіри до противника і легітимності його дій; 

спонукання ключової аудиторії до виконання конкретних дій на 

підтримку цілей США або міжнародного співтовариства; 

схиляння конкурента або противника до вчинення або утримання від 

вчинення конкретних дій [50].  

Реалії сьогодення свідчать, що у Китайській Народній Республіці 

протягом останнього десятиліття швидко зростала кількість публікацій на 

тему інформаційного протиборства і зовнішньополітичної пропаганди. 

Важливим етапом у розвитку китайської концепції стратегічної комунікації 

слід вважати вихід у світ восени 2011 р. першої китайської монографії за 

тематикою стратегічних комунікацій – “Основи стратегічної комунікаціїˮ [51].  

Всі три основні складові стратегічних комунікацій (зв’язки з 

громадськістю, публічна дипломатія та інформаційні операції) 

взаємопов’язані, однак мають певні особливості. Публічна дипломатія 

доповнює традиційну міждержавну дипломатію, в якій переважає офіційна 

взаємодія професійних дипломатів. На відміну від зв’язків з громадськістю 

державних структур, спрямованих переважно на інформування і вплив на 

населення та ЗМІ Китаю, публічна дипломатія спрямовує зусилля на пряму 

взаємодію з громадянами, громадськими діячами, журналістами та іншими 

лідерами громадської думки за межами країни. Публічна дипломатія 

покликана впливати на ставлення до політики і національних інтересів КНР, 

спонукати до дій на їх підтримку.  
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Як теоретичну базу для проведення інформаційних операцій проти 

ймовірного противника використовують рекомендації та розробки Академії 

військових наук Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), Політичного 

інституту НВАК та інших навчальних і дослідно-аналітичних структур 

міністерств сектору безпеки і оборони [51]. 

Зазначимо, що китайську стратегічну комунікацію відрізняє від інших 

держав продумана довгостроковість. Китайська влада намагається 

нейтралізувати можливі перспективні загрози неприйняття КНР зарубіжними 

цільовими аудиторіями через швидке економічне зростання країни, 

збільшення її військового потенціалу. 

У теоретичній розробленості і практичному застосуванні стратегічні 

комунікації КНР очевидно відстають від США і кількісно, і якісно, але 

перебувають на одному з ними “технологічномуˮ, переважно 

пропагандистському рівні (крім сфери інформаційних операцій, яка 

розрахована на боротьбу з електронними системами противника). Перехід на 

новий “управлінськийˮ та інтегративний (не тільки адміністративний) рівень 

стратегічної комунікації в Китаї перебуває тільки на початковому етапі. 

Таким чином, незважаючи на величезну перевагу США у можливостях 

із використання глобальних ЗМІ, відставання в розробленості концепції 

стратегічних комунікацій і наявності явно меншої кількості професійних 

кадрів у цій галузі, асиметрична відповідь КНР в інформаційно-

психологічному протиборстві є досить успішною завдяки вмілому 

використанню помилок противника у стратегічному плануванні. Однак, 

безумовно, на сьогодні найбільш численнішим і кваліфікованим у світі 

науковим співтовариством в області стратегічних комунікацій є США. 

Таким чином, досвід реалізації стратегічних комунікацій у НАТО 

показує, що їх ключовими компонентами є розуміння владою суспільства, 

його інформування та залучення для просування інтересів і цілей через вплив 

на сприйняття, установки, переконання та поведінку; узгодження дій, 

зображень, висловлювань на підтримку політики і планування з метою 
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досягнення всеосяжних стратегічних цілей (overarching strategic objectives); 

визнання того, що всі операції і види діяльності є важливими компонентами 

процесу комунікації, оскільки все, що говорить і робить НАТО або не 

спроміглось сказати і зробити НАТО, має передбачувані й непередбачувані 

наслідки для цільових і нецільових аудиторій; визнання того, що стратегічні 

комунікації є не додатковими діями, а невід’ємною складовою планування та 

реалізації усіх воєнних операцій і видів діяльності [52]. 

Отже, аналіз використання стратегічних комунікацій у ЄС, НАТО та 

ООН показав, що це ефективний і сучасний інструмент у глобальному 

інформаційному просторі, який дає змогу активно використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології для розроблення чіткої 

інформаційної політики цих організацій. Однак повністю імплементувати 

досвід ЄС, НАТО, ООН недоречно, оскільки у державах-членах 

функціонують різні моделі державного управління, політичної та 

управлінської культури. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі досліджено сучасний стан використання стратегічних 

комунікацій у СБіО України, проаналізовано проблемні питання у цій сфері 

та розглянуто зарубіжний досвід використання стратегічних комунікацій. 

Зазначено, що за 28 років незалежності України не вдалося досягти 

значних успіхів у становленні системи стратегічних комунікацій у 

державному та військовому управлінні в контексті забезпечення національної 

безпеки.  

Установлено, що зовнішня агресія РФ, яка є довгостроковою, інші 

докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі 

України зумовлюють необхідність реформування системи державного 

управління у сфері національної безпеки і оборони відповідно до істотних 

трансформацій в інформаційно-комунікаційному середовищі та реалізації 
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реформи СБіО України, формуванні міжнародного іміджу, забезпеченні 

кібернетичної безпеки, проведені інформаційно-психологічних операцій, 

використанні дієвих інструментів і технологій публічної дипломатії. Ця 

система має відповідати масштабам наявних викликів і загроз національній 

безпеці в інформаційній сфері, бути дієво інтегрованою в європейську та 

євроатлантичну систему безпеки як її невід’ємна складова.  

Виявлено, що проблемами у сфері стратегічних комунікацій у СБіО 

України є: недосконалість нормативно-правової бази для впровадження 

стратегічних комунікацій у СБіО України; наявність в органах державної 

влади України некваліфікованих кадрів залучених до виконання завдань у 

сфері кризових та стратегічних комунікацій; низька ефективність системи 

міжвідомчої взаємодії та її залежність від міжособистісних контактів; 

відсутність якісного аналізу інформаційного простору та оцінювання впливів 

з питань забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері; низька 

ефективність органів державного та військового управління, відповідальних 

за реалізацію стратегічних комунікацій у СБіО України; відсутність 

документів, що регламентують комунікативну діяльність держави тощо. 

Зазначено, що відповідно до Указу Президента України “Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 р. “Про 

створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру 

України” від 25 лют. 2015 р. № 115/2015 з метою забезпечення інформаційно-

аналітичного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони 

України щодо координації і контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади, правоохоронних органів та військових формувань у сфері 

національної безпеки і оборони у мирний час, в особливий період, у тому 

числі в умовах воєнного стану, надзвичайного стану та у разі виникнення 

кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, було 

створено Головний ситуаційний центр України як програмно-апаратний 

комплекс зі збирання, накопичення та обробки інформації, необхідної для 

підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони.  
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Проаналізовано й узагальнено зарубіжний досвід використання 

стратегічних комунікацій у СБіО України в контексті можливості його 

використання в Україні. Який дає змогу стверджувати, що стратегічні 

комунікації ЄС, НАТО та ООН є ефективним та сучасним інструментом у 

глобальному інформаційному просторі, тому можливо активно 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології для розроблення 

чіткої інформаційної політики зазначених організацій.  

Основні положення другого розділу висвітлено у таких наукових 

працях автора: “Стратегічні комунікації як ефективний механізм протидії 

гібридній війні” [6], “Foreign experience of the implementation of strategic 

communications: the European Union and NATO” [37], “Аналіз організації та 

діяльності Центру стратегічних комунікацій НАТО” [39]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Пріоритетні напрями вдосконалення державних механізмів 

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України 

 

Реалії сьогодення вказують на актуальність наукового супроводження 

процесу розбудови стратегічних комунікацій в державі та, зокрема, секторі 

безпеки і оборони України, оскільки головною метою Концепції розвитку 

сектору безпеки і оборони України є визначення шляхів формування 

національних безпекових та оборонних спроможностей, що дадуть змогу 

відновити територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаного 

державного кордону України, гарантувати мирне майбутнє України як 

суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, а 

також забезпечать створення національної системи реагування на кризові 

ситуації, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізацію зовнішніх і 

внутрішніх загроз національній безпеці, гарантування особистої безпеки, 

конституційних прав та свобод людини і громадянина, забезпечення 

кібербезпеки, оперативне спільне реагування на кризові та надзвичайні 

ситуації [1]. Все це не можливе без ефективної взаємодії складових сектору 

безпеки і оборони України. Саме тому одним з основних напрямів розвитку 

сектору безпеки і оборони України є створення та впровадження системи 

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони, її удосконалення з 

урахуванням досвіду держав – членів НАТО [1; 2]. 

На необхідності впровадження технологій стратегічних комунікацій 

наголошено у ряді стратегічних документів держав – членів НАТО: 

1. PO(2009)0141, Політика НАТО зі стратегічних комунікацій 

(29.09.2009); 
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2. MCM-0085-2010 (Rev1), Військова концепція НАТО зі стратегічних 

комунікацій (11.08.2010); 

3. MC 0402/2, Військова політика НАТО із психологічних операцій 

(3.10.2012); 

4. MC 0411/2, Військова політика НАТО з ЦВС та цивільно-військової 

взаємодії (12.05.2014); 

5. MCM-0145-2015, Стратегічний план підготовки НАТО зі 

стратегічних комунікацій (20.01.2015); 

6. MC 0457/2, Військова політика НАТО зі зв’язків із громадськістю 

(8.02.2015); 

7. MC 0422/5, Військова політика НАТО з інформаційних операцій 

(11.02. 2015); 

8. IMSM-0194-2015, Військовий комітет НАТО щодо стратегічних 

комунікацій – завдання стратегічним командуванням (28.04.2015); 

9. IMSM-0504-2015, Засади майбутніх операцій Альянсу – реліз для 

країн Альянсу (25.08.2015); 

10. PO(2015)0673, Стратегія щодо ролі НАТО у протидії гібридній 

війні – міністрам закордонних справ (26.11.2015); 

11. MC 0628 Військова політика НАТО щодо стратегічних 

комунікацій (14.08.2017). 

Згідно з вимогами вищезазначених документів, всі процеси мають 

стати більш спрощеними і швидкими, це є необхідною умовою, щоб 

інформаційні та комунікаційні аспекти стали основою всіх рівнів 

формування політики, планування та реалізації стратегічних комунікацій.  

Тому одним із пріоритетних напрямів вдосконалення державних 

механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України є 

удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення 

розвитку стратегічних комунікацій у СБіО України з урахуванням нових 

загроз національній безпеці України в інформаційній сфері. 
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Комплексний характер актуальних загроз національній безпеці України 

та необхідність протидії інформаційним агресіям зумовлюють потребу у 

пошуку механізмів набуття суб’єктами системи стратегічних комунікацій 

СБіО України спроможностей ідентифікації, аналізу та реагування на 

випередження.  

Для проведення інформаційно-психологічних операцій на території 

Донецької та Луганської областей були залучені спеціальні підрозділи 

збройних сил Російської Федерації. В комплект російських частин 

інформаційно-психологічного впливу на Сході України увійшли [3]: 

8–10 окремих груп спеціальних журналістів, які працюють 

безпосередньо на російські інформаційні канали. До їх складу входять 3–4 

особи: журналіст, оператор, водій, інколи – охоронець. Групи підготовлено 

до умов війни напередодні, їм надано чіткі інструкції про те, як висвітлювати 

події. Групи добре оснащені, журналісти мають пропуски по всій території 

Донбасу, контрольованій бойовиками; 

4 оперативні групи психологічних операцій які є мобільними 

підрозділами від загону психологічних операцій, який дислокується 

неподалік Ростова-на-Дону. У складі кожної групи – 2–4 особи. На території 

окупованого Донбасу вони виконують такі завдання: 

– усна пропаганда, в тому числі робота з місцевим населенням; 

– поширення пропагандистської літератури та іншої необхідної 

інформації; 

– створення у населених пунктах пропагандистських груп, що 

складаються з місцевих активістів, та координація їх дій; 

– сприяння роботі російських журналістів; 

– збирання інформації і визначення насущних проблем у населення 

для використання їх як інформаційного приводу; 

– моніторинг поточного морально-психологічного стану місцевого 

населення; 
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– загін психологічних операцій, що дислокується на російській стороні 

кордону недалеко від Ростова-на-Дону, спільно з пунктом управління 

розвідцентру ГРУ ГШ ЗС Російської Федерації. Загін керує проведенням 

інформаційно-психологічних заходів на території України [3]. Його 

завданнями визначено: 

– збирання, опрацювання й аналіз інформації про поточний морально-

психологічний стан населення України та наявність підрозділів російських 

терористів (зона інтересів загону психологічних операцій поширюється на 

всю територію України); 

– керівництво підрозділами ПСО, які виконують спеціальні завдання з 

інформаційного впливу; 

– розроблення і проведення інформаційно-психологічних операцій на 

території України; 

агенти диверсійної психологічної роботи в інших областях України – 

фахівці від ГРУ ГШ або ФСБ, які виконують такі завдання: 

– створюють диверсійно-пропагандистські групи в інших областях 

України серед місцевого авторитетного населення; 

– навчають місцеві групи проведенню підривних пропагандистських 

акцій; 

– забезпечують групи необхідним матеріально-технічним майном; 

– безпосередньо проводять мітинги, акції протесту і поширюють 

пропагандистські матеріали [3]. 

На загін психологічних операцій, підпорядкований начальнику 

розвідки сил підтримки незаконних збройних формувань, покладена роль 

командного центру інформаційно-психологічних операцій. Сам же загін 

психологічних операцій постійної структури не має, однак у ньому, як 

правило, працюють такі штатні елементи [3]: 

штаб – організовує ефективне застосування підрозділів загону; 

редакція і друкарня – складають макети (ескізи) друкованих продуктів 

пропаганди і розмножують їх; 
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відділ розповсюдження друкованої та іншої пропагандистської 

продукції – поширює пропагандистські матеріали серед призначеної 

аудиторії; 

відділ усної пропаганди – використовує звукопідсилювальну 

апаратуру, проводить індивідуальні бесіди з місцевим населенням, працює з 

полоненими; 

відділ пропаганди по радіо- і телевізійних каналам – забезпечує радіо- і 

телевізійне мовлення з використанням апаратних ресурсів на захопленій 

території або пересувні станції; 

відділ по роботі в інтернет-просторі – виконує завдання з розвідки, 

блокування або зміни інформації в мережах, несанкціонованого входження у 

пристрої, пов’язані з інтернетом, тощо [3]. 

Зазначимо, що на початку 2014 р. в російській армії були створені так 

звані кібер-війська, завданням яких визначено захист національних 

комп’ютерних мереж, що обслуговують оборонні потреби, а також 

проведення атак на мережі потенційного противника. Ця нова структура 

оборонного відомства стосується сфери інформаційної війни в інтернет-

просторі в оперативних і стратегічних масштабах. За наявною інформацією, 

військових кібер-фахівців НД РФ залучають до виконання завдань 

інформаційно-психологічних операцій не тільки на окупованому Донбасі, а й 

по всій Україні. Крім цього, є дані, що фахівці інших загонів психологічних 

операцій НД Росії, що дислокуються за тисячі кілометрів від Донбасу, 

віддалено працюють в мережі Інтернет, наповнюючи контент сайтів 

терористів (“Новоросія”, “Сварог”, “Штаб російської армії” тощо), а також 

застосовуючи тролінг в соціальних мережах і блогах. Починаючи з 2014 р. до 

такої роботи почали залучати курсантів російських військових навчальних 

закладів [3]. 

Отже, розвиток стратегічних комунікацій у СБіО України є нагальною 

потребою сьогодення та пріоритетним напрямом вдосконалення державних 

механізмів стратегічних комунікацій, а саме: 
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розвиток спроможностей підрозділів, які виконують завдання в 

інформаційному середовищі з урахуванням практики держав-членів НАТО; 

удосконалення координації між суб’єктами, сферами діяльності яких є 

інформаційна складова; 

розвиток спроможностей системи моніторингу інформаційних загроз в 

інформаційному середовищі України та за кордоном, аналізу, прогнозування 

та оперативного реагування на них; 

формування та підтримання позитивного іміджу СБіО серед населення 

України та міжнародної спільноти; 

набуття достатнього освітньо-кваліфікаційного рівня фахівців СБіО 

тощо. 

Підкреслимо, що необхідність створення системи підготовки фахівців 

зі стратегічних комунікацій зазначено у керівних документах з нормативно-

правового забезпечення як в Україні так і в державах-членах НАТО. 

На сьогоднішній день вищі військові навчальні заклади надають 

знання, уміння, навички окремим цільовим аудиторіям у рамках конкретних 

дисциплін, питання яких входять до компетенції та змісту стратегічних 

комунікацій, однак проблема підготовки фахівців як за конкретними 

елементами стратегічних комунікацій так і, що не менше важливо, фахівців, 

які здатні розробляти плани компаній зі стратегічних комунікацій та 

ефективно їх реалізовувати є складною, неоднозначною та залишається. 

Останнє потребує достатньо ґрунтовних знань не лише про специфіку 

кожного конкретного елемента стратегічних комунікацій, але й про сферу 

державного управління загалом [4].  

Як результат, вважаємо пріоритетним напрямом вдосконалення 

державних механізмів стратегічних комунікацій є розвиток міжнародної 

взаємодії щодо стратегічних комунікацій у воєнній сфері, а саме: 

розвиток двосторонніх відносин України з державами – членами 

НАТО, впровадження принципів Альянсу в усіх сферах військової діяльності 

для досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації 
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Північноатлантичного договору, в тому числі шляхом отримання 

безпосередньої допомоги від іноземних експертів (радників) з питань 

оборони; 

ефективне використання двостороннього та багатостороннього 

співробітництва з партнерами та союзниками у військовій сфері; 

постійне підвищення кваліфікації представників суб’єктів стратегічних 

комунікацій шляхом навчання із залученням фахівців та на базі держав – 

членів НАТО; 

узагальнення та впровадження практик на основі набутого досвіду 

тощо [5]. 

Таким чином, у процесі дослідження визначено напрями 

вдосконалення державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО 

України, а саме: розвиток стратегічних комунікацій у СБіО України; 

удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення 

розвитку стратегічних комунікацій у СБіО України з урахуванням нових 

загроз національній безпеці України в інформаційній сфері; розвиток 

міжнародної взаємодії щодо стратегічних комунікацій у воєнній сфері.  

 

3.2. Шляхи вдосконалення державних механізмів стратегічних 

комунікацій у секторі безпеки і оборони України 

 

Розглянемо організаційно-правові, політико-дипломатичні й 

інформаційно-комунікативні шляхи вдосконалення державних механізмів 

стратегічних комунікацій у СБіО України.  

Розвиток загальнонаціональної системи підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців зі стратегічних комунікацій ми вважаємо одним із 

шляхів удосконалення державних механізмів стратегічних комунікацій у 

секторі безпеки і оборони України. 

Отже, як організаційний механізм стратегічних комунікацій 

пропонуємо розуміти навчально-наукові центри стратегічних комунікацій, 
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основною цілями діяльності яких є сприяння розвитку стратегічних 

комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки і оборони, а також 

здобуття підтримки та отримання експертизи НАТО в цій галузі [6].  

Зазначені заклади мають виконати такі завдання: 

організовувати стратегічні комунікації в інтересах виконання завдань 

сектору безпеки і оборони України; 

планувати, організовувати і координувати взаємодію між складовими 

сектору безпеки і оборони України; 

аналізувати інформаційний простір в Україні та навколо неї в інтересах 

планування стратегічних комунікацій; 

аналізувати нормативні документи (оперативні стандарти) НАТО і 

держав – членів Альянсу з питань стратегічних комунікацій;  

розробляти пропозиції та проекти нормативно-правових актів щодо 

організації стратегічних комунікацій в секторі безпеки і оборони України; 

розробляти базові документи для формування системи підготовки 

фахівців з питань стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони 

України; 

розробляти навчальні програми для підготовки фахівців зі стратегічних 

комунікацій; 

розробляти порадники, посібники, інструкції, правила для фахівців зі 

стратегічних комунікацій; 

проводити інструкторсько-методичні заняття з фахівцями держав –

членів НАТО за напрямом стратегічних комунікацій; 

готувати інструкторів (викладачів) з питань організації стратегічних 

комунікацій у складових сектору безпеки і оборони України; 

проводити спеціалізовані курси (тренінги) мобільними групами 

фахівців НАТО з питань підвищення кваліфікації за напрямом стратегічних 

комунікацій;  

навчати фахівців від складових сектору безпеки і оборони України на 

курсах НАТО з питань стратегічних комунікацій; 
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проводити наукові дослідження з метою визначення доцільної 

структури органів стратегічних комунікацій у складових сектору безпеки і 

оборони, а також обґрунтовувати механізми їх функціонування; 

розробляти пропозиції щодо структури системи стратегічних 

комунікацій у секторі безпеки і оборони України; 

проводити конференції, “круглі столиˮ з представниками сектору 

безпеки і оборони України щодо потреби у фахівцях з питань стратегічних 

комунікацій; 

залучати фахівців до участі у заходах міжнародного військового 

співробітництва з питань стратегічних комунікацій. 

Створення навчально-наукових центрів стратегічних комунікацій у 

складових сектору безпеки і оборони України дасть змогу: 

провести системні наукові дослідження щодо обґрунтування та 

визначення доцільних складу, структури, принципів діяльності, механізмів 

функціонування системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони 

України; 

підготувати представників сектору безпеки і оборони України, зокрема 

органів військового управління, з питань застосування системи стратегічних 

комунікацій (її складових та окремих елементів) в інтересах національної 

безпеки та оборони України; 

забезпечити співпрацю з аналогічними структурами НАТО на 

постійній основі; 

систематично брати участь у проведенні заходів, передбачених 

Зведеним планом інформаційних заходів стосовно реалізації державної 

інформаційної політики тощо [6]. 

Отже, пропонуємо таку організаційну структуру навчально-наукового 

центру стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України (рис. 3.1): 
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Рисунок 3.1. Організаційна структура навчально-наукового центру 

стратегічних комунікацій 

 

Зазначимо, що цей підрозділ доцільно створити у складі чи на базі 

вищого військового навчального закладу, який є складовою сектору безпеки і 

оборони, та пропонуємо приклад типового Положення про навчально-

науковий центр стратегічних комунікацій, оскільки удосконалення 

законодавчого та нормативно-правового забезпечення державних механізмів 

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України вважаємо 

одним із пріоритетних напрямів вдосконалення державних механізмів 

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України. 

1. Загальні положення 

1.1.  Це положення про навчально-науковий центр стратегічних 

комунікацій (далі – Центр) університету (далі – Положення) визначає 

правовий статус Центру, його завдання, функції і права. 

1.2.  Центр є структурним підрозділом університету і підпорядкований 

заступнику начальника з навчальної (наукової) роботи. 
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1.3.  У своїй діяльності Центр керується Конституцією і законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

постановами Верховної Ради України, розпорядженнями Секретаря Ради 

національної безпеки і оборони України, наказами Міністерства освіти і 

науки України, наказами по університету, розпорядженнями начальника 

Університету, статутом, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 

актами, правилами внутрішнього розпорядку університету. 

1.4.  Центр виконує свої функції безпосередньо та шляхом взаємодії з 

підрозділами Університету. 

1.5.  Центр розміщено у приміщеннях, що відповідають вимогам 

техніки безпеки та санітарним нормам, забезпечено оргтехнікою, засобами 

зв’язку, сучасною комп’ютерною та іншою технікою. 

1.6.  Положення про Центр, посадові інструкції працівників Центру 

розробляє керівник Центру. Посадові інструкції затверджує начальник 

Університету, положення про Центр має бути затверджене наказом по 

Університету. 

2. Основні завдання Центру  

2.1. Організація навчальної та наукової діяльності в університеті.  

2.2. Координація виконання науково-педагогічними працівниками 

наукових досліджень у сфері стратегічних комунікацій, підвищення якості 

результатів науково-дослідної роботи, виконуваної на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів. 

2.3.  Організація виконання в установленому порядку науково-

дослідних робіт у сфері стратегічних комунікацій, здійснюваних за рахунок 

коштів Державного бюджету та інших джерел фінансування, а також робіт, 

фінансованих за рахунок грантів. 

2.4.  Організація і проведення наукових, науково-практичних, науково-

методичних семінарів, конференцій на базі університету з метою розвитку 

стратегічних комунікацій. Сприяння участі викладачів та слухачів у 
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конференціях різного рівня поза межами університету за зазначеною 

тематикою. 

2.5.  Розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі 

міжнародної) з установами та організаціями, що не входять до системи вищої 

освіти, для вирішення складних наукових проблем, впровадження 

результатів наукових досліджень і розробок у сфері стратегічних 

комунікацій, наукова співпраця з провідними науково-дослідними 

установами НАН України, вищими навчальними закладами України. 

2.6.  Сприяння збільшенню кількості публікацій, присвячених розвитку 

стратегічних комунікацій, у наукометричних міжнародних базах даних.  

3. Функції Центру 

3.1. Організовує виконання фундаментальних, прикладних досліджень і 

розробок у сфері стратегічних комунікацій. 

3.2. Бере участь у визначенні пріоритетних і перспективних напрямів 

наукових досліджень щодо розвитку державних механізмів стратегічних 

комунікацій. 

3.4. Контролює своєчасність виконання науково-дослідних робіт за 

тематикою розвитку стратегічних комунікацій згідно з програмами і 

технічними завданнями. 

3.5. Організовує конкурсний відбір проектів наукових досліджень і 

розробок у сфері стратегічних комунікацій, що фінансуватимуться за рахунок 

видатків загального фонду бюджетного фінансування. 

3.6. Здійснює інформаційне обслуговування досліджень і розробок, які 

проводять в університеті, а саме забезпечує доведення до структурних 

підрозділів університету інформації про нові нормативно-правові документи, 

зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації Міністерства освіти і 

науки України щодо розвитку стратегічних комунікацій. 

3.7. Розробляє пропозиції до кошторису витрат на виконання науково-

дослідних робіт у межах виділених бюджетних коштів із фінансового 
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забезпечення наукових досліджень за тематикою розвитку стратегічних 

комунікацій. 

3.8. Організовує проведення наукових, науково-технічних та науково-

практичних конференцій, семінарів, виставок, презентацій, конкурсів тощо. 

3.9. Забезпечує збирання та узагальнення матеріалів для підготовки і 

подання зведених планів наукових заходів (конференцій, симпозіумів, 

“круглих столівˮ тощо), а також звітує про це перед МОН України. 

3.10. Формує інформаційну базу даних з науково-дослідної роботи 

слухачів, науково-методичної, навчально-методичної та науково-дослідної 

роботи професорсько-викладацького складу університету за напрямом 

Центру. 

4. Права Центру 

4.1. Одержувати від структурних підрозділів університету матеріали, 

необхідні для виконання завдань і функцій, покладених на Центр. 

4.2.  Вносити пропозиції керівництву університету щодо поліпшення 

роботи Центру та науково-дослідної роботи в університеті. 

4.3.  Проводити інші заходи, пов’язані з розвитком стратегічних 

комунікацій у закладі. 

5. Структура та керівництво Центру 

5.1. Структуру і штатну чисельність Центру затверджує начальник 

університету. 

5.2. Центр очолює керівник, якого призначають на посаду та 

звільняють з неї наказом по Університету.  

5.3. Начальник Центру має заступника начальника центру, визначає 

обов’язки і права заступника та керівників підпорядкованих структурних 

підрозділів. У разі відсутності начальника Центру для тимчасового 

виконання його обов’язків призначають заступника. 

5.4.  Структурними підрозділами Центру є: 

кафедра міжнародних відносин та публічної дипломатії (10 осіб) (з них 

науково-дослідна лабораторія – 5 осіб); 
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кафедра зв’язків із громадськістю (10 осіб) (з них науково-дослідна 

лабораторія – 5 осіб); 

кафедра інформаційно-психологічних операцій (10 осіб) (з них 

науково-дослідна лабораторія – 5 осіб); 

науково-дослідний відділ інформаційного забезпечення (10 осіб). 

5.5. Кафедри Центру функціонують відповідно до окремих положень, 

розроблених згідно з чинним законодавством, погоджених із заступником 

начальника з навчальної роботи університету та затверджених начальником 

університету.  

5.6. Центр може залучати на взаємовигідних умовах науковців для 

роботи над виконанням науково-дослідних проектів, тематика яких 

відповідає напрямкам діяльності Центру. 

6. Інше 

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджує начальник 

університету за поданням начальника Центру і погодженням з заступником 

начальника з навчальної роботи, начальником відділу кадрів, начальником 

юридичного відділу.  

6.2. Ліквідовують і реорганізовують Центр згідно з чинним 

законодавством.  

6.3. Під час ліквідації та реорганізації Центру працівникам гарантують 

додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.  

Розглянемо функціонал науково-дослідного відділу інформаційного 

забезпечення навчально-наукового Центру стратегічних комунікацій (на 

прикладі Міністерства оборони). 

Науково-дослідний відділ інформаційного забезпечення навчального 

наукового Центру стратегічних комунікацій у своїй діяльності керується 

Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами і 

директивами Міністерства оборони України та Генерального штабу 

Збройних Сил України, розпорядженнями першого заступника начальника 
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Генерального штабу Збройних Сил України, дорученнями начальника 

Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, перших 

заступників та заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил 

України, міжнародними договорами України, що регулюють відносини у 

сфері оборони. 

Основними завданнями науково-дослідного відділу інформаційного 

забезпечення є: 

збирання, обробка, узагальнення та своєчасний розподіл оперативної 

інформації за змістом і призначенням у межах компетенції Центру, доведення 

її до визначених структурних підрозділів Міністерства оборони України, 

Генерального штабу Збройних Сил України та військ (сил), органів державної 

влади; 

аналіз отриманої поточної інформації стосовно Збройних Сил України, 

підготовка зведень, інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів для 

Генерального штабу Збройних Сил України, Міністерства оборони України і 

керівництва держави про склад, стан, положення, хід виконання завдань, 

визначених Збройним Силам України, а також про склад, стан, положення 

противника; 

підготовка та доведення звітно-інформаційних документів до 

відповідних органів військового управління; 

участь у науковій та науково-технічній діяльності Центру; 

участь у розроблені нормативно-правових актів України, наказів та 

директив Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил 

України, що належать до компетенції Центру. 

Начальник науково-дослідного відділу інформаційного забезпечення в 

установленому порядку організовує підготовку визначених інформаційно-

аналітичних та довідкових документів, пропозицій, розпоряджень, наказів і 

керівних документів з питань, що належать до компетенції Центру, 

контролює їх виконання та проводить інші заходи, спрямовані на виконання 

відділом покладених на нього завдань. 
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Науково-дослідний відділ інформаційного забезпечення є 

структурним підрозділом навчально-наукового Центру стратегічних 

комунікацій та призначений для проведення аналізу поточної інформації про 

положення і стан Збройних Сил України, інформаційно-аналітичного 

забезпечення роботи органів державної влади, органів військового 

управління, структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил 

України, а також для обміну інформацією між пунктами управління 

Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних 

органів під час підготовки та в ході спільного виконання завдань військами 

(силами) Збройних Сил України й угрупованнями військ (сил). 

Одним із пріоритетних напрямів реформування системи державного та 

військового управління у сфері стратегічних комунікацій є створення 

відповідної інституції при Раді національної безпеки і оборони України, що 

буде здійснювати державне регулювання у сфері стратегічних комунікацій в 

секторі безпеки і оборони України. Таким органом має стати Міжвідомча 

комісія з питань розвитку державних механізмів стратегічних комунікацій у 

секторі безпеки і оборони України, яка, з одного боку, контролюватиме та 

координуватиме діяльність у сфері стратегічних комунікацій у ситуаційних 

центрах, підтримуючи, формуючи та реалізовуючи політику у сфері безпеки і 

оборони України, а з іншого – регулюватиме використання стратегічних 

комунікацій на державному рівні. Пропонуємо типове положення про 

зазначену комісію. 

Завдання, функції та порядок діяльності Міжвідомчої комісії визначено 

Положенням про Міжвідомчу комісію з питань розвитку державних 

механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України. 

Міжвідомча комісія з питань розвитку державних механізмів 

стратегічних комунікацій у СБіО України (далі – Комісія) є державним 

контролюючим органом при Раді національної безпеки і оборони України. У 

своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами 

Президента України і Кабінету Міністрів України. Метою діяльності Комісії 
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є контроль над розбудовою в СБіО України системи комплексних, 

послідовних та скоординованих дій у сфері стратегічних комунікацій, 

спрямованих на підтримку, формування та реалізацію політики у сфері 

безпеки і оборони України, а також досягнення цілей оборони держави, 

підготовки та застосування військ як частини загальнодержавної системи 

стратегічних комунікацій. Основними завданнями Комісії є:  

аналіз організації та діяльності СБіО України щодо розвитку 

державних механізмів стратегічних комунікацій; 

розроблення пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та 

способів вирішення проблемних питань, які виникають під час використання 

стратегічних комунікацій у діяльності СБіО України; 

підготовка пропозицій щодо вдосконалення й оптимізації використання 

державних механізмів стратегічних комунікацій в СБіО України з 

урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і стандартів; 

організація підготовки та розгляд проектів законів, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, програм, заходів з питань розвитку 

державних механізмів стратегічних комунікацій в Україні, координації 

роботи відповідних структур щодо своєчасного виявлення зовнішніх і 

внутрішніх загроз безпеці України та запобігання їм. 

Для виконання покладених завдань Комісія має право:  

в установленому порядку одержувати від суб’єктів систем стратегічних 

комунікацій у СБіО статистичні дані, інформацію, довідкові та інші 

матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції; 

використовувати державні електронні бази даних, системи зв’язку і 

комунікацій; 

аналізувати виконання відповідних програм, проектів, планів, заходів у 

сфері стратегічних комунікацій; 

в разі потреби створювати робочі й експертні групи, в установленому 

порядку залучати представників СБіО, наукових працівників, незалежних 

експертів для розгляду питань, що належать до її компетенції; 
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організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань, 

вирішення яких належить до її повноважень; 

брати участь у відповідних міжнародних заходах, у тому числі за 

кордоном. 

Проект положення про Міжвідомчу комісію з питань розвитку 

державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України 

представлений у додатку Б.  

В умовах гібридної агресії розроблення системи професійної 

підготовки у сфері стратегічних комунікацій у навчально-наукових Центрах 

стратегічних комунікацій, спрямоване на вдосконалення державного 

кадрового механізму стратегічних комунікацій, є нагальним питанням 

сьогодення, оскільки існування України безпосередньо залежить від 

професіоналізму кадрів у секторі безпеки і оборони.  

Аналіз освітніх програм вищих навчальних закладів, де готують 

потенційних ініціаторів і лобістів стратегічних комунікацій, вказує на 

відсутність єдиного бачення, “ідеального образу”, суспільного замовлення на 

фахівця з відповідним поєднанням психотипічних характеристик людини 

саме такої професії, оптимальним набором знань та навичок, навіть ідейним 

та належним когнітивним сприйняттям світу і завдань держави щодо її 

внутрішніх та зовнішніх інтересів [7; 8]. Немає єдиного загального стандарту 

надання вищої освіти у сфері комунікацій і в інших країнах світу [8]. Однак 

як у США, так і у країнах Європейського Союзу фахівців зі стратегічних 

комунікацій навчають за трьома формами: державне управління та безпека; 

маркетинг; журналістика.  

Розглянемо детальніше досвід США в навчанні фахівців зі стратегічних 

комунікацій у форматі “державне управління та безпека”, оскільки, на нашу 

думку, такий формат найбільш близький до підготовки фахівців для сектору 

безпеки і оборони України. Зазначимо, що у США підготовку фахівців зі 

стратегічних комунікацій для державного сектору поділяють на цивільний та 

військовий сектори. Хоча їх “ідеологічна” база схожа, навчальні програми зі 
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стратегічних комунікацій охоплюють переважно вивчення інформаційних 

операцій та публічної політики. Для стандартизації процесу викладання 

стратегічних комунікацій у Пентагоні кілька років тому було запропоновано 

такі заходи [8]: 

створення проекту “принципів стратегічних комунікаційˮ; 

узгодження проекту цілей вивчення стратегічних комунікацій; 

узгодження стратегічних комунікацій в усіх програмах підготовки 

старшого офіцерського складу та основних навчальних програмах середньої 

освіти;  

формування освітнього консорціуму зі стратегічних комунікацій;  

дослідження інших освітніх ініціатив у сфері стратегічних комунікацій.  

Окремо увагу у США звертають на важливість професійної підготовки 

фахівців зі стратегічних комунікацій для ефективної роботи з місцевим 

населенням.  

Враховуючи вищезазначене, Міністерство інформаційної політики 

поставило завдання щодо розроблення програм з підготовки фахівців зі 

стратегічних комунікацій в Україні, оскільки посилення кадрового 

потенціалу з аспектів (напрямів, дисциплін) стратегічних комунікацій дасть 

змогу зміцнити стратегічні комунікації в цілому [9; 11].  

Зрозуміло, що кадровий потенціал у секторі безпеки і оборони України 

залежить від якості спеціальної підготовки, яка інтегрує елементи 

професійного навчання і підвищення кваліфікації кадрів, тобто від 

поставленої мети навчання, використаного ресурсу та отриманого ефекту 

залежить якісна зміна в кадровому механізмі стратегічних комунікацій у 

секторі безпеки і оборони України. Насамперед це залежить від змісту 

навчання, що безпосередньо впливає на якісні зміни особистості.  

У новій редакції Воєнної доктрини України “стратегічні комунікації” 

визначено як “скоординоване і належне використання комунікативних 

можливостей держави – публічної дипломатії, зв’язків з громадськістю, 

військових зв’язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, 
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спрямованих на просування цілей держави” [12]. З огляду на це 

запропонували у структурі Центру три кафедри за напрямами складових 

стратегічних комунікацій. Розглянемо функціонал та наповнення зазначених 

підрозділів. 

На кафедрі міжнародних відносин та публічної дипломатії головною 

метою підготовки фахівців за спеціалізацією “Стратегічні комунікації у 

секторі безпеки і оборони України” є здобуття слухачами поглиблених знань 

з теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

міжнародної безпеки, отримання кваліфікації для політичного аналізу 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також ефективної 

роботи у сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, 

фахове знання іноземної мови. Особливу увагу слід приділяти вивченню 

багатосторонньої дипломатії та механізмів регулювання сучасних 

міжнародних відносин. 

Після завершення навчання фахівець зі стратегічних комунікацій 

повинен вміти: 

аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини і дипломатичну 

взаємодію між міжнародними акторами у різних контекстах (політичному, 

безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному); 

опрацювати прикладні аналітичні проблеми міжнародних відносин, 

світової політики і дипломатії, професійно готувати аналітичні матеріали та 

довідки; 

організовувати та проводити міжнародні зустрічі, дипломатичні 

переговори, працювати в межах міжнародних конференцій, організацій, 

інших форм практичного міжнародного співробітництва;  

розуміти особливості розвитку країн та регіонів, сучасних глобальних, 

регіональних і локальних процесів, а також місця в них України; 

виробляти підходи до вирішення проблем і завдань у сфері 

міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої 
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політики і дипломатії, зокрема у врегулюванні міжнародних і 

внутрішньодержавних конфліктів; 

володіти іноземною мовою на професійному рівні [10]. 

Підготовка фахівців зі стратегічних комунікацій на кафедрі 

міжнародних відносин та публічної дипломатії сприятиме вирішенню 

проблеми, порушеної у Концепції популяризації України у світі, та 

просуванню інтересів України у світовому інформаційному просторі [13], 

оскільки у контексті формування єдиного світового інформаційного простору 

і поглиблення процесів інформаційної та економічної інтеграції держав 

важливою складовою зовнішньої політики і національної безпеки України є 

популяризація, створення позитивного іміджу та просування інтересів 

держави на міжнародній арені. 

Збройна агресія Російської Федерації проти України, що розпочалася 

20 лютого 2014 року, засвідчила необхідність створення ефективних шляхів 

та способів комунікації з усіма суб’єктами міжнародних відносин. Через 

відсутність повної об’єктивної інформації громадяни іноземних держав 

формують хибне уявлення про Україну, а головне – про події, що 

відбуваються на її території внаслідок зовнішньої збройної агресії. Водночас 

проти України триває активне застосування потужного медіа-ресурсу, 

інформаційний вплив якого спрямований на спотворення у сприйнятті 

реального стану справ [13]. 

В умовах військового, політичного, економічного, культурного та 

інформаційного протистояння з Російською Федерацією надзвичайно 

актуально доводити до світової спільноти об’єктивну інформацію про події, 

що відбуваються в Україні. 

Саме фахівці зі стратегічних комунікацій зможуть: 

професійно популяризувати Україну у світових інформаційних 

ресурсах та національних інформаційних ресурсах іноземних держав, 

спрямованих на захист її політичних, економічних та соціально-культурних 
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інтересів, зміцнення її національної безпеки і відновлення територіальної 

цілісності; 

сформують позитивний імідж України, висвітлюючи об’єктивну 

інформацію про конкурентні переваги, сильні сторони, вагомі досягнення 

нашої держави на світовій арені, широкі перспективи співпраці міжнародної 

спільноти з Україною; 

забезпечать на міжвідомчому рівні постійну оперативну та 

скоординовану діяльність з підготовки і поширення у світовому 

інформаційному просторі правдивої та об’єктивної інформації про Україну. 

Підготовку фахівців зі стратегічних комунікацій підсилить кафедра 

зв’язків із громадськістю. Власне, зв’язки з громадськістю які є невід’ємною 

складовою сучасної управлінської діяльності та спрямовані на створення 

атмосфери взаєморозуміння між організацією і громадськістю, між 

партнерами в усіх сферах суспільного життя на основі правдивої і повної 

інформації.  

Головна мета кафедри зв’язків із громадськістю полягає у забезпеченні 

ґрунтовних знань у сферах масової комунікації, журналістики, крос-медіа, 

соціолінгвістики, організаційної поведінки, зв’язків із громадськістю, 

конфліктології, міжкультурної комунікації, мультимедійних технологій. 

Досягнення мети діяльності кафедри дасть змогу тим, хто навчається, 

здобути необхідні знання і навички для виконання функцій керівника зв’язків 

з громадськістю у складових сектору безпеки і оборони.  

Отже, в результаті навчання фахівець зі стратегічних комунікацій 

повинен:  

розуміти сутність системи зв’язків з громадськістю, вплив її елементів 

та необхідність їх використання в сучасних умовах ринкових відносин і 

демократії, знати найефективніші форми і методи організації та здійснення 

зв’язків з цільовою аудиторією і вміти їх використовувати, грамотно 

застосовувати системи масової комунікації та засоби масової інформації; 
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використовувати знання і практичні навички з фундаментальних 

дисциплін у процесах налагодження зв’язків із громадськістю;  

застосовувати знання та вміння зі зв’язків із громадськістю для 

вирішення комунікативних завдань в організаціях різних сфер діяльності;  

використовувати в комунікативній діяльності письмові та друковані 

матеріали, усне слово, відеотехніку, Інтернет і соціальні мережі; 

розуміти сутність сучасних процесів, які характеризують сектор 

безпеки і оборони держави в публічних інформаційних полях, щоб приймати 

адекватні управлінські рішення з метою ефективної взаємодії між 

складовими СБіО та медіа у площині відносин “суспільство – сектор 

безпеки”. 

Розглянемо доцільність створення кафедри інформаційно-

психологічних операцій навчально-наукового Центру стратегічних 

комунікацій як основної у процесі підготовки фахівців зі стратегічних 

комунікацій для сектору безпеки і оборони України. 

На цей час жодна держава не в змозі захистити себе та своїх громадян, 

використовуючи лише військово-технічні засоби. Забезпечення національної 

безпеки і реалізація стратегічних комунікацій стають комплексним 

завданням. Для їх вирішення необхідно використовувати усі форми засобів 

протиборства, у тому числі інформаційно-психологічні [14]. 

Інформаційно-психологічні операції – це різновид інформаційних 

операцій, проведення яких передбачає використання на практиці сукупності 

узгоджених, скоординованих і взаємопов’язаних форм, методів і прийомів 

психологічного впливу. Такі операції передбачають проведення політичних, 

військових, економічних, дипломатичних і власне інформаційно-

психологічних заходів, спрямованих на конкретну людину чи групи людей з 

метою впровадження в їх середовище чужих ідеологічних і соціальних 

установок, формування помилкових стереотипів поведінки, трансформації в 

потрібному напрямку їх настроїв, почуттів, волі [14; 15]. 
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Основні суб’єкти проведення інформаційно-психологічних операцій 

наступні (рис. 3.2) [14; 15]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Суб’єкти проведення інформаційно-психологічних 

операцій 

 

Цілком зрозуміло, що діяльність та функціонал кафедри інформаційно-

психологічних операцій навчально-наукового центру стратегічних 

комунікацій у секторі безпеки і оборони України з огляду на зазначене є 

інформацією з обмеженим доступом. 

Отже, враховуючи зазначені складові терміна “стратегічні 

комунікації”, наведено перелік дисциплін, пропонованих для викладання під 

час професійного навчання фахівців зі стратегічних комунікацій для сектору 

безпеки і оборони, а також загальні компетенції, які мають бути отримані. 

У циклі підготовки пропонуємо мати три блоки дисциплін: 

теорія та практика державного управління; міжнародна політика 

безпеки; міжнародні відносини та зовнішня політика України; міжнародна 

інформація; міжнародні економічні відносини; математичне моделювання та 
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прогнозування в міжнародних відносинах; дипломатична і консульська 

служба; стратегічне керівництво; аспекти національного законодавства та 

міжнародне гуманітарне право; іноземна мова; 

зв’язки з громадськістю та взаємодія із засобами масової інформації; 

прес-служба зовнішньополітичних відомств; основи ораторського мистецтва 

та риторичної комунікації; конфліктологія і теорія ведення переговорів; 

цивільно-військове співробітництво; демократичний цивільний контроль над 

сектором безпеки і оборони України; 

інформаційні війни; інформаційно-аналітична діяльність у 

міжнародних відносинах; інформаційна безпека держави; політична 

психологія. 

Також наголосимо на важливості у змісті навчання фахівців зі 

стратегічних комунікацій цивільно-військового співробітництва ЗС  

України [16]. Так цивільно-військове співробітництво – це систематична, 

планомірна діяльність Збройних Сил України, інших військових формувань 

та правоохоронних органів, утворених відповідно до законів України, з 

координації та взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями, організаціями та громадянами 

у районах дислокації військових частин і підрозділів Збройних Сил України з 

метою формування позитивної громадської думки, забезпечення сприятливих 

умов для виконання Збройними Силами України покладених на них завдань 

та функцій шляхом надання допомоги цивільному населенню у вирішенні 

проблемних питань життєдіяльності з використанням військових та 

невійськових сил і засобів. 

Цивільно-військове співробітництво є найбільш ефективним та 

результативним сегментом відносин між суспільством і збройними силами, а 

також між збройними силами і політичною владою, тому це стандартна 

функція збройних сил держав – членів НАТО, яку виконують їх органи 

військового управління, військові частини та підрозділи на стратегічному, 
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оперативно-тактичному і тактичному рівнях у місцях їх постійної дислокації, 

та операційних районах (зонах ведення бойових дій) [16]. 

Впровадження цивільно-військового співробітництва сприяло 

значному підвищенню довіри цивільного населення до Збройних Сил 

України як інституту держави, дало змогу мінімізувати вплив наслідків 

бойових дій на цивільне населення у районі проведення антитерористичної 

операції, сприяло формуванню позитивної громадської думки щодо 

діяльності Збройних Сил України у районах дислокації військових частин та 

підрозділів угруповань військ, розширило можливості щодо протидії 

негативному інформаційному впливу противника на населення держави [9]. 

Отже, метою навчання є здобуття таких умінь:  

вирішувати складні завдання та практичні проблеми у секторі безпеки і 

оборони України за допомогою стратегічних комунікацій за допомогою 

оцінювання урядових систем країн світу з метою удосконалення 

національного державного управління;  

відповідати на політичні, економічні та безпекові виклики і загрози 

країн світу;  

вирішувати ключові питання безпеки, які формують національні 

стратегії та взаємовідносини в кожному регіоні та між регіонами;  

забезпечувати інформаційну безпеку держави у воєнній сфері; 

вирішувати складні завдання і проблеми у сфері цивільно-військового 

співробітництва;  

визначати роль засобів масової інформації та сектору безпеки і оборони 

України в інформаційній боротьбі;  

оцінювати рівень ефективності демократичного цивільного контролю 

над сектором безпеки і оборони України;  

володіння іноземною мовою на рівні IELTS, комунікативними 

можливостями держави, спрямованими на просування її цілей, основами 

застосування основних правил, норм міжнародного права та практичними 
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навичками із розроблення законодавства у сфері безпеки і оборони, 

лідерськими якостями. 

Враховуючи зазначене, пропонуємо проект Концепції освітньої 

діяльності за галуззю знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону”, спеціальністю 256 “Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення і видами діяльності)”, освітньою та професійною 

кваліфікацією “магістр”, професіонал державного управління у секторі 

безпеки і оборони, спеціалізацією “Стратегічні комунікації у секторі безпеки 

і оборони України” (на прикладі Міністерства оборони України). 

Підготовка фахівців за галуззю знань 25 “Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного кордону”, спеціальністю 256 “Національна 

безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)”, освітня та 

професійна кваліфікація “магістр”, професіонал державного управління у 

секторі безпеки і оборони зумовлена потребою у професійно підготовлених 

кадрах Центральних органів виконавчої влади, діяльність яких пов’язана із 

виробленням та прийняттям рішень у сфері національної безпеки України. 

Підготовку фахівців пропонуємо здійснювати у вищому військовому 

навчальному закладі (ВВНЗ), що належить до сфери управління Міністерства 

оборони України. 

Основними напрямами діяльності ВВНЗ є:  

підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для Міністерства оборони 

України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Служби безпеки України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, Державного космічного агентства України, 

Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури 

України, правоохоронних органів, збройних сил іноземних держав; 

участь у формуванні державної політики у сфері національної безпеки 

та оборони держави; 
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участь у визначенні перспектив і напрямів розвитку воєнної сфери, 

формування змісту освіти на всіх рівнях підготовки військових фахівців; 

підготовка військових фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

“магістр” – компетентних, відповідальних, які вільно володіють своєю 

професією та орієнтованих у суміжних сферах діяльності, готових до 

ефективної служби за призначенням у військах, здатних до постійного 

професійного зростання, соціальної і професійної мобільності; 

підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації офіцерського 

складу, державних службовців І–VII категорій з питань воєнної безпеки та 

оборони держави; 

підготовка миротворчого персоналу; 

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація; 

підготовка офіцерів запасу відповідно до замовлення та договорів із 

закладами вищої освіти; 

наукова і науково-технічна, культурно-виховна, спортивна діяльність; 

збереження та розвиток національних традицій українського народу, 

Збройних Сил України, створення умов діяльності, забезпечення культурного 

і духовного розвитку особистості, виховання слухачів університету в дусі 

патріотизму й поваги до Конституції України. 

Вищий військовий навчальний заклад має сучасну навчально-

матеріальну базу та розгорнуті нові програми міжнародного співробітництва 

в галузі освіти і науки. 

У ВВНЗ проводять підготовку фахівців за галуззю знань 25 “Воєнні 

науки, національна безпека, безпека державного кордону”, спеціальністю 256 

“Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами 

діяльності)” за денною формою навчання. Відповідальною за підготовку 

фахівців спеціальності 256 “Національна безпека (за окремими сферами 

забезпечення і видами діяльності)” призначити кафедру інформаційно-

психологічних операцій навчально-наукового центру стратегічних 

комунікацій. 
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До підготовки фахівців спеціальності 256 “Національна безпека (за 

окремими сферами забезпечення і видами діяльності)” залучити три кафедри 

ВВНЗ: 

кафедра міжнародних відносин та публічної дипломатії; 

кафедра зв’язків із громадськістю; 

кафедра інформаційно-психологічних операцій. 

3. Можливості ВВНЗ щодо надання освітніх послуг за галуззю знань  

25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, 

спеціальністю 256 “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення 

і видами діяльності)”, освітня та професійна кваліфікація “магістр”, 

професіонал державного управління у секторі безпеки і оборони 

3.1. Матеріально-технічна база 

Матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців освітньої та 

професійної кваліфікації “магістр”, професіонал державного управління у 

секторі безпеки і оборони у ВВНЗ за спеціальністю 256 “Національна безпека 

(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)” відповідає 

ліцензійним та акредитаційним вимогам. 

3.2. Кадровий склад 

Штатна укомплектованість ВВНЗ дає змогу здійснювати освітній 

процес на високому науково-методичному рівні. 

До освітнього процесу залучають осіб, які мають відповідну освіту, 

наукову кваліфікацію, відповідний рівень підготовки, глибокі професійні 

знання, практичну підготовку, наукові досягнення, задовільний фізичний 

стан, високі моральні якості.  

Наукові і науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію під 

час проведення усіх видів навчальних занять, методичної та наукової роботи, 

а також у процесі самостійної роботи з удосконалення військових і 

спеціальних знань. 

3.3. Навчально-методичне забезпечення 

Навчальний план із підготовки магістрів за галуззю знань 25 “Воєнні  
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науки, національна безпека, безпека державного кордону”, спеціальністю  

256 “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами 

діяльності)” складено з урахуванням сучасних технологій та досвіду 

підготовки відповідних фахівців у закордонних закладах вищої освіти. 

Навчальний план затверджено та погоджено в усіх необхідних інстанціях. 

Термін навчання слухачів за спеціальністю 256 “Національна безпека (за 

окремими сферами забезпечення і видами діяльності)” на основі першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти – 2 роки. Загальний обсяг академічних 

годин підготовки магістрів при плановому обсязі навантаження становить 

120 кредитів ЄКТС (3600 год). 

3.4. Порядок оцінювання результатів навчання  

У процесі підготовки слухачів використовують такі види контролю: 

вхідний, поточний, модульний, самоконтроль та підсумковий контроль. 

Вимоги до оцінювання результатів вхідного, поточного, модульного 

контролів та самоконтролю визначають робочими програмами з навчальних 

дисциплін. 

Результати підсумкового контролю оцінюють за 100-бальною шкалою, 

шкалою ЄКТС та національною шкалою. Суму балів за всі види навчальної 

діяльності оцінюють так: 90…100 балів за шкалою ЄКТС відповідають 

оцінці – “A”, за національною шкалою – “відмінно”; 80…89 балів –“B”, 

“добре”; 65…79 балів – “C”, “добре”; 55…64 бали – “D”, “задовільно”; 

50…54 бали – “E”, “задовільно”; 35…49 балів – “FX”, “незадовільно” з 

можливістю повторного складання; 1…34 бали – “F”, “незадовільно” з 

обов’язковим повторним вивченням навчальної дисципліни. 

Перелік основних компетентностей та професійних кваліфікацій, 

запланованих для надання, надано у дослідженні вище. 

3.5. Інформаційне забезпечення 

Викладання дисциплін навчального плану з підготовки фахівців 

освітньої та професійної кваліфікації “магістр”, професіонал державного 

управління у секторі безпеки і оборони забезпечують переважно за рахунок 
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підручників і навчальних посібників, виданих у ВВНЗ, інших вищих 

навчальних закладах і видавництвах. 

На кафедрі інформаційно-психологічних операцій опрацьовано 

компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної 

програми, засобів діагностування для підготовки фахівців освітньої та 

професійної кваліфікації “магістр”, професіонал державного управління у 

секторі безпеки і оборони, розроблено та видано 100% нових робочих 

навчальних програм, тематичних планів. Викладачі розробили інформаційне 

забезпечення нових дисциплін (конспекти лекцій, методичні вказівки). 

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців здійснюється 

відповідно до чинних нормативних актів і рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства оборони України, галузевих стандартів вищої 

освіти і стандартів вищої освіти ВВНЗ. 

На нашу, розвиток людського потенціалу через навчання фахівців зі 

стратегічних комунікацій для сектору безпеки і оборони за пропонованими 

дисциплінами, а також отримання ними зазначених компетенцій значно 

нівелює агресивні дії Російської Федерації щодо України в інформаційному 

просторі [7]. 

Отже, нами визначено організаційно-правові, політико-дипломатичні 

та інформаційно-комунікативні шляхи вдосконалення державних механізмів 

стратегічних комунікацій у СБіО України.  

Організаційно-правові шляхи передбачають проведення органами 

державного та військового управління комплексу системних організаційно-

правових заходів, зокрема вдосконалення організаційної структури 

підрозділів, які використовують стратегічні комунікації, розроблення 

системи професійної підготовки фахівців зі стратегічних комунікацій та 

визначення їх загальних і професійних компетенцій, створення при РНБО 

Міжвідомчої комісії з питань розвитку державних механізмів стратегічних 

комунікацій у СБіО України, розроблення типового Положення про 

навчально-науковий центр стратегічних комунікацій тощо.  
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Політико-дипломатичні шляхи передбачають проведення комплексу 

політико-дипломатичних заходів для поглиблення зв’язку України з 

політикою ЄС та НАТО, посилення політичного діалогу у сфері міжнародної 

і регіональної безпеки з метою збереження і зміцнення миру та стабільності в 

регіональному й міжнародних вимірах, посилення стратегічних комунікацій 

у СБіО України тощо.  

Інформаційно-комунікативні шляхи передбачають використання 

інформаційно-комунікаційних технологій під час стратегічних комунікацій, 

спрямованих на створення, збирання, отримання, зберігання, використання, 

поширення, охорону та захист інформації (інформаційних продуктів та 

інформаційних ресурсів), необхідних для підготовки та прийняття рішень у 

сфері національної безпеки і оборони.  

 

3.3. Науково-практичні підходи до впровадження стратегічних 

комунікацій у сектор безпеки і оборони України 

 

Активний розвиток інформаційних технологій, широка інформатизація 

суспільного життя, особливо сектору безпеки і оборони України, значно 

змінили специфіку, методи і способи інформаційної діяльності всіх 

державних структур. Нові інформаційні технології істотно впливають на 

стратегію і тактику, форми і способи ведення військових дій в операціях  

XXI ст. Як у мирний, так і у воєнний час досягнення інформаційної переваги 

над імовірним, потенційним або наявним противником стало однією з 

основних цілей провідних держав. 

Стратегічні комунікації – це не просто новий напрям в інформаційних 

війнах, а це нова концепція інформаційних воєн, якою розвинено теорію 

інформаційних операцій. Мета стратегічних комунікацій полягає у 

переконанні чи примушенні цільової аудиторії до прийняття рішень або 

вчинення дій, спрямованих на формування, збереження або розвиток 

сприятливих умов для просування національних інтересів, із використанням 
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узгоджених інформаційних акцій, різних інформаційних планів і програм 

[17−19]. 

Інформаційні операції оцінюють за таким алгоритмом: 

характеризують інформаційний простір; 

включають оцінювання інформаційної операції у план військової 

операції; 

вивчають потреби в інформації для оцінювання інформаційної операції 

і планують збирання даних; 

складають вихідні дані для оцінювання інформаційної операції; 

виконують заходи інформаційної операції і розвідувального 

забезпечення; 

спостерігають і збирають дані для оцінювання інформаційної операції; 

аналізують отримані дані;  

оцінюють результати інформаційної операції; 

доповідають про отримані результати і надають рекомендації 

командиру [19]. 

Відповідно процес реалізації стратегічних комунікацій містить такі 

етапи: 

уточнення політичних цілей; 

розпізнавання цільової аудиторії; 

визначення бажаного поведінкового ефекту об’єкта впливу; 

аналіз аудиторії (її уявлень, позицій, поведінки і способів їх зміни); 

визначення ідеологічних установок; 

формулювання основних цілей для підготовлених повідомлень і 

запланованих акцій; 

узгодження інформаційного впливу, організованих акцій і політичних 

дій; 

синхронізація дій носіїв інформації за часом; 

планування першочергових заходів і контрзаходів; 

оцінювання результатів і коригування планів. 
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Носіями інформації можуть бути такі домени: 

Інформаційні – радіо, наземне, кабельне та супутникове телебачення, 

друк, Інтернет, потокове відео, мобільні телефони, громадські організації і 

чутки; 

фізичні – військові навчання, демонстрування сили, візити, 

конференції, робочі семінари, наукові та військові обміни, асоціації 

випускників, організація і проведення відновних робіт, торгівля і гуманітарна 

допомога. 

Арсенал засобів стратегічних комунікацій досить різноманітний. До 

них насамперед належать засоби масової інформації, а також зв’язок і 

телекомунікації, інфраструктура бездротового зв’язку, соціологічні 

дослідження, культурологічні та лінгвістичні засоби, виборчі технології і 

методики підрахунку голосів виборців, масові тренінги та освітні програми. 

Важливою складовою стратегічних комунікацій є науково-дослідні 

роботи з розвитку засобів моделювання та оцінювання соціальних 

комп’ютерних мереж, моніторингу ЗМІ, моделювання динаміки розвитку 

різних систем, аналізу комп’ютерних мереж, машинного перекладу, 

інноваційного аналізу і виборчих технологій, створення єдиного середовища 

“стратегічних комунікацій” у секторі безпеки і оборони України. 

В інтересах формування “зони довіри” для “стратегічних комунікацій” 

застосовують такі науково-технічні засоби: 

засоби аналізу інформації, яка забезпечує і надає доступ до об’єктів 

інфраструктури – призначені для аналізу всього спектру інформаційних 

ресурсів (від звичайних новин до професійного ринку інформації), за їх 

допомогою проводять семантичний аналіз повідомлень для виявлення в 

різних мережевих ЗМІ країни тематичної інформації, що характеризує 

позицію певної сторони з питань, що стосуються безпеки або створюють 

загрозу національним інтересам України; 

громадські засоби масових комунікацій − є інформаційними базами 

даних (ЗМІ, віртуальні спільноти), що дають змогу забезпечити мережеву 
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ідентифікацію будь-якого користувача за його мережевими зв’язками 

(контактами); 

“засоби діалогу” – призначені для аналізу радикальних і 

контррадикальних повідомлень та ідей в масштабі часу, близькому до 

реального, із ранжуванням за ступенем важливості повідомлень ЗМІ. 

Програмне забезпечення дає змогу щодня перевіряти безліч газет та добирати 

повідомлення за ключовими словами, ранжувати позитивні і негативні 

висловлювання, що стосуються інтересів сектору безпеки і оборони України; 

засоби моделювання і прогнозування – призначені для прогнозування 

розвитку обстановки на основі отриманих даних, а також прогнозування 

можливих реакцій цільової аудиторії на цілеспрямований інформаційний 

вплив за допомогою ігрового та альтернативного моделювання; 

засоби тренування взаємодії – використовують для відпрацювання 

питань взаємодії як всередині структури, так і між складовими сектору 

безпеки і оборони України [19]. 

Також необхідно створити єдину базу, яку поповнюватимуть 

аналітичною інформацією, отриманою в результаті діяльності державних 

організаційних механізмів складових сектору безпеки і оборони України. Ця 

база стане основою для створення єдиної автоматизованої системи 

ситуаційного аналізу та попередження, що істотно скоротить час на 

прийняття рішень і дасть змогу досягти значної інформаційної переваги. 

На жаль, ситуація із науковим супроводженням процесу розбудови 

стратегічних комунікацій в Україні складається неоднозначно. Зокрема, 

безпекові виклики змушують дослідників активно шукати рішення в 

інтересах національної безпеки і оборони, однак єдиного підходу до 

зазначеної проблематики у сфері стратегічних комунікацій не існує. На цей 

час можна стверджувати, що в сучасному світі інформаційний простір все 

частіше є сферою ведення бойових дій, а стратегічні комунікації – 

основоположними елементами в системі інформаційного протиборства 

України. При цьому постійно зростає вплив громадської думки і 
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суб’єктивного фактора керівництва на підготовку, планування, хід і 

результат військових операцій, а збиток, завданий противнику на 

ідеологічному фронті, може істотно перевищити пряму вигоду, отриману в 

ході військових дій.  

Зрозуміло, що стратегічні комунікації як особливий вид 

комунікаційного процесу в теоретичному і прикладному плані 

підпорядковані певним принципам, які оптимізують цей процес і зрештою 

забезпечують його ефективність. 

Розглянемо основні принципи реалізації стратегічних комунікацій. 

1. Принцип стратегічного планування. Цей принцип містить ряд вимог 

до розроблення та планування стратегічних комунікацій. Насамперед під час 

розроблення стратегічних комунікацій важливо орієнтуватися на стратегічну 

мету, на яку спрямований комунікаційний процес. При цьому стратегічне 

планування передбачає вибір інструментів і засобів, адекватних стратегічним 

цілям комунікаційного процесу. Під час організації комунікаційного процесу 

потрібно віднайти адекватне співвідношення стратегії і тактики, адже 

стратегія комунікаційного процесу зумовлена стратегічною метою, а тактика 

характеризується набором інструментів і засобів досягнення стратегічної 

мети. 

2. Принцип довіри. Стратегічний комунікаційний процес організовують 

таким чином, щоб цільові групи громадськості ставилися до стратегічних 

послань і форми їх подання з довірою і розумінням. Під час підготовки 

повідомлення, вибору певного засобу передання інформації необхідно 

створити атмосферу довіри і взаєморозуміння в комунікаційному процесі між 

базисним суб’єктом і цільовими групами громадськості. 

3. Принцип контекстності. Цей принцип передбачає використання 

соціального досвіду цільових груп громадськості, яким адресовано 

стратегічні послання в межах стратегічних комунікацій. Контекстність 

стратегічних комунікацій покликана прискорити процес сприйняття і 

позитивного реагування цільової аудиторії на інформаційні повідомлення. 
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Принципу контекстності у стратегічних комунікаціях досягають виконанням 

низки вимог: 

відповідності між змістом стратегічного повідомлення і змістом 

вирішуваних завдань або інтересами зовнішніх цільових груп громадськості 

(наприклад, споживачів); 

відповідність змісту стратегічних комунікацій і контексту взаємин 

комунікаторів; 

ураховування у змісті стратегічних комунікацій соціального оточення 

цільової аудиторії. 

4. Принцип конкретно-історичного підходу. Цей принцип у 

стратегічних комунікаціях передбачає урахування обставин, що змінюються: 

якщо одержувачі не згодні із пропонованою позицією, слід надати 

аргументи, що відображають дві сторони розглянутого питання; 

якщо одержувачі заздалегідь згодні із пропонованою позицією, 

повідомлення матиме більший вплив (чи підсилить позицію), якщо навести 

лише аргументи, що відповідають точці зору одержувачів; 

якщо одержувачі повідомлення – високоосвічені люди, слід надавати 

аргументи, що відображають переваги і недоліки у способі вирішення 

розглянутого питання; 

якщо використовувати повідомлення, в яких розглянуто можливі дві 

точки зору, не потрібно починати аргументацію “невигідної” точки зору, 

інакше одержувачі, які помітили це упущення, поставляться з великою 

підозрою до наданих аргументів; 

якщо не виключено, що кореспонденти, яким було адресовано 

повідомлення, отримають незабаром переконливі повідомлення, в яких буде 

відстоюватися позиція, протилежна наданій, слід використовувати 

повідомлення із викладенням обох точок зору. 

5. Принцип ціннісного підходу. Цей принцип передбачає дотримання 

простої закономірності, суть якої полягає в тому, що повідомлення повинно 

мати сенс для одержувачів, бути сумісним з їх системою цінностей, тоді його 
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сприйматимуть як своє, рідне, близьке, що враховує код “свій – чужий”. 

Особливе місце в комунікаційному процесі посідають корпоративні цінності, 

сформовані і розвинені в межах корпоративної філософії і корпоративної 

культури. 

6. Принцип безперервності і послідовності. Контекст вказує на те, що 

стратегічна комунікація як інформаційна кампанія не може бути 

одноразовою, іншими словами, є безперервним у часі і просторі процесом. 

Це означає, що у стратегічних комунікаціях повідомлення потрібно 

дублювати по різних каналах, щоб охопити достатню кількість цільових груп 

громадськості з оптимальною тривалістю в часі. Контекст “послідовності” 

полягає в тому, що інформація, використовувана в межах стратегічних 

комунікацій, має бути переконливою і не містити внутрішніх суперечностей. 

7. Принцип доступності. Щодо стратегічних комунікацій дотримання 

цього принципу передбачає виконання ряду простих правил: 

повідомлення слід викладати як най простіше; 

слова, використовувані в повідомленні, повинні мати однаковий сенс і 

для одержувача, і для відправника; 

складні теми слід зводити до простих і зрозумілих тем, гасел і 

стереотипів; 

чим довший шлях повідомлення, тим простіше його викладати [20]. 

На сьогодні наукове супроводження процесу розбудови стратегічних 

комунікацій в Україні є нагальною потребою, тому надзвичайно важливо 

розробити методичні засади стратегічних комунікацій у секторі безпеки і 

оборони. 

Для дослідження методичних основ стратегічних комунікацій 

пропонуємо використовувати такі загальнонаукові методи: моделювання, 

системний підхід, порівняння. 

Моделювання – вивчення об’єкта (оригіналу) шляхом створення та 

дослідження його копії (моделі). Загалом теорія комунікації оперує великою 

кількістю загальнотеоретичних і прикладних моделей: соціологічними, 
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психологічними, семіотичними, технічними моделями пропагандистської, 

іміджевої, масової комунікації та іншими. 

Під час застосування системного підходу об’єкт розглядають як 

множину елементів, взаємозв’язок яких зумовлює їх цілісні інтегральні 

властивості. 

 Системність комунікації дає змогу встановити рівневу ієрархію 

комунікативних систем, виявити соціокультурну диференціацію і 

варіативність комунікативних засобів.  

Системний підхід грунтується на використанні аналізу (розкладання 

системного цілого на різнорівневі за ступенем складності складові – 

підсистеми, компоненти, елементи) і синтезу (розгляду інтегральних 

властивостей цілісності, яких її окремі елементи, компоненти або підсистеми 

не мають). 

Метод порівняння становить пізнавальну операцію, що грунтується на 

судженнях про схожість або відмінність об’єктів. За допомогою порівняння 

виявляють їх якісні та кількісні характеристики. Головна умова використання 

цього методу полягає в наявності загальної ознаки, згідно з якою порівнюють 

досліджувані об’єкти. На основі цього методу можна виявити, зіставити рівні 

та визначити тенденції розвитку досліджуваного явища. 

Теорія комунікації є багаторівневою розгалуженою системою; в якій 

використано методи таких наук, як соціологія, психологія, лінгвістика, 

педагогіка тощо. 

Соціологічний метод – це сукупність прийомів конкретних 

соціологічних досліджень, спрямованих на збирання й аналіз емпіричних 

даних, що відображають реальний стан комунікативних процесів у 

суспільстві. Методи соціологічних досліджень (опитування, анкетування, 

експерименти, статистичний аналіз, математичне моделювання) дають змогу 

зібрати багатий фактичний матеріал і на його основі вивчати соціально-

комунікаційні процеси і явища. Широко застосовують соціологічний метод 

під час дослідження процесів масової комунікації, зокрема вивчення 
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соціально-культурної специфіки інформаційних процесів, засобів масової 

комунікації і ступеня їх впливу на суспільну свідомість, процесів взаємодії 

ЗМІ із громадськими структурами [21; 22]. 

Контент-аналіз − це експериментальний метод, розрахований 

насамперед на вивчення діяльності ЗМІ шляхом систематичної числової 

обробки, оцінювання та інтерпретації форми і змісту повідомлення 

інформаційного джерела. Для отримання таких даних використовують 

електронно-обчислювальну техніку і методи програмного моделювання. 

Головним об’єктом контент-аналізу є тексти, фонограми, аудіо- та 

відеозаписи, які містять друковану або радіотелевізійну інформацію [21; 22].  

Крім того, аналізують опитування громадської думки, щоб визначити 

ефективність діяльності різних інформаційних засобів. Дані, одержані за 

допомогою контект-аналізу, виявляють роль ЗМІ у формуванні смаків, 

уподобань, інтересів і думок різних соціально-демографічних і професійних 

груп, їх ставлення до процесів, які відбуваються в економіці, політиці, 

культурному та соціальному житті.  

Пильну увагу приділяють участі населення у виборчих кампаніях і ролі 

ЗМІ в їх розгортанні і результатах. На основі контент-аналізу формулюють 

рекомендації щодо вдосконалення інформаційного забезпечення різних 

соціальних процесів, дають поради журналістам, оглядачам, коментаторам, 

яким чином потрібно застосовувати різні типи інформації, щоб уникнути 

небажаних результатів.  

Метод контент-аналізу використовують і в теоретичних дослідженнях, 

що розкривають специфіку взаємовідносин між засобами інформації і 

громадськими структурами. Значну увагу в таких дослідженнях приділяють 

ролі телебачення у формуванні культурно-моральних основ сучасного 

суспільства [21; 22].  

Крім того, метод контент-аналізу допомагає поліпшувати як зміст, так і 

спосіб подання інформації, на різних каналах мас-медіа, чим сприяє  
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вибору найефективніших засобів і шляхів вдосконалення інформаційної 

діяльності [21; 22]. 

Інтент-аналіз − метод, за допомогою якого вивчають проблему 

цілеспрямованості вербальної комунікації. Намір становить власне 

психологічний пласт мови, найчастіше саме його в першу чергу вловлюють 

люди в розмові, на нього реагують співрозмовники [21; 22]. 

Метод спостереження застосовується під час збирання попереднього 

матеріалу дослідження і контролю за отриманими емпіричними даними. За 

допомогою цього методу виявляють норми вербальної і невербальної 

взаємодії, комунікативні засоби, використовувані комунікантами в різних 

ситуаціях і різних емоційних станах. 

Метод соціометрії належить до інструментарію соціально-

психологічного дослідження структури малих груп, а також особистості як 

члена малої групи. За допомогою соціометричного методу, його спеціальних 

процедур опитування, вимірювання та розрахунків вивчають типологію 

соціальної поведінки в умовах групової діяльності, оцінюють згуртованість і 

сумісність членів групи [22]. 

Маємо визнати, що наукове супроводження процесу розбудови 

стратегічних комунікацій в Україні складається неоднозначно.  

Зокрема, безпекові виклики змушують дослідників активно шукати 

рішення в цій сфері в інтересах національної безпеки і оборони, однак 

єдиного підходу до зазначеної проблематики у сфері стратегічних 

комунікацій не існує. 

 Перераховані методи не вичерпують методичних засад стратегічних 

комунікацій, але найширше використовуваними, хоча кожен метод, як 

правило, застосовують у поєднанні з іншими [22]. 

Раціонально використовуючи інформаційні ресурси, можна управляти 

громадською думкою аж до зміни системи цінностей. Саме тому 

використання запропонованих науково-практичних підходів впровадження 
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стратегічних комунікацій у сектор безпеки і оборони України є необхідною 

умовою для досягнення перемоги в гібридній війні з країною-агресором [23]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі запропоновано пріоритетні напрями та шляхи вдосконалення 

державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України, розроблено 

й обґрунтовано науково-практичні підходи до їх впровадження. 

Визначено напрями вдосконалення державних механізмів стратегічних 

комунікацій у СБіО України: розвиток стратегічних комунікацій у СБіО 

України; удосконалення законодавчого та нормативно-правового 

забезпечення розвитку стратегічних комунікацій у СБіО України з 

урахуванням нових загроз національній безпеці України в інформаційній 

сфері; розвиток міжнародної взаємодії щодо стратегічних комунікацій у 

воєнній сфері.  

Запропоновано та охарактеризовано організаційно-правові, політико-

дипломатичні й інформаційно-комунікативні шляхи вдосконалення 

державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України.  

Розроблено авторський проект Положення про Міжвідомчу комісію з 

питань розвитку державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО 

України. Метою Міжвідомчої комісії є контроль над розбудовою в СБіО 

України системи комплексних, послідовних та скоординованих дій у сфері 

стратегічних комунікацій, спрямованих на підтримку, формування та 

реалізацію політики в СБіО України, а також досягнення цілей оборони 

держави, підготовки і застосування військ як частини загальнодержавної 

системи стратегічних комунікацій. Основними завданнями Міжвідомчої 

комісії є: аналіз організації та діяльності СБіО України щодо розвитку 

державних механізмів стратегічних комунікацій; розроблення пропозицій з 

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, 

що виникають під час використання стратегічних комунікацій у діяльності 
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СБіО України; з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і 

стандартів підготовка пропозицій з вдосконалення й оптимізації 

використання державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО 

України; організація підготовки та розгляд проектів законів, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, програм, заходів з питань 

розвитку державних механізмів стратегічних комунікацій в Україні, 

координація роботи відповідних структур щодо своєчасного виявлення 

зовнішніх і внутрішніх загроз безпеці України та запобігання їм. 

На базі закладу вищої військової освіти України запропоновано 

створити навчально-науковий Центр стратегічних комунікацій та розроблено 

типове Положення установи. 

Основні положення розділу висвітлено у таких наукових працях 

автора: “Пропозиції щодо вдосконалення організаційно-правового механізму 

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України” [6], 

“Пріоритетні напрями розвитку кадрового механізму стратегічних 

комунікацій у секторі безпеки і оборони України” [7], “Науково-практичні 

підходи до впровадження стратегічних комунікацій у сектор безпеки і 

оборони України” [19], “Аналіз основних принципів реалізації стратегічних 

комунікацій в державному секторі” [20], “Методичні основи стратегічних 

комунікацій у секторі безпеки і оборони України” [22], “Шляхи 

вдосконалення державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі 

безпеки і оборони України” [23]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та вирішено актуальне 

завдання щодо науково-теоретичного обґрунтування державних механізмів 

стратегічних комунікацій у СБіО України, проаналізовано їх сучасний стан 

та розроблено науково-практичні рекомендації органам державного і 

військового управління з підвищення ефективності використання 

стратегічних комунікацій у СБіО України. Реалізовані мета і завдання 

дослідження дають підстави сформулювати такі висновки та рекомендації. 

1. Аналіз наукових праць з питань державних механізмів стратегічних 

комунікацій у СБіО України дав змогу встановити таке: необхідно 

запровадити технології стратегічних комунікацій як дієвий інструмент 

удосконалення системи державного управління в умовах трансформацій 

інформаційно-комунікаційного середовища та реалізації реформи 

комунікативної діяльності держави; стратегічні комунікації держави є 

невід’ємною складовою національної безпеки України в інформаційній сфері 

і спрямовані на створення сприятливих умов для забезпечення національних 

інтересів держави, формування національної ідеї та об’єднання навколо неї 

громадян України, а також вироблення єдиного підходу до формування 

національних інтересів, які необхідно розглядати як найбільш сучасну та 

перспективну форму дій в інформаційному просторі; стратегічні комунікації 

у СБіО України як одна зі складових системи державного і військового 

управління є головним інструментарієм формування та розвитку взаємодії в 

силових і спеціальних структурах держави; узгоджене та своєчасне 

застосування стратегічних комунікацій має вирішальне значення у 

протистоянні загрозам в інформаційному просторі; головною метою 

реалізації стратегічних комунікацій у СБіО України як складової 

національної системи стратегічних комунікацій є просування 

загальнодержавного наративу, формулювання і впровадження ключових 
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повідомлень для підвищення розуміння політики національної безпеки 

суспільством, ефективної протидії інформаційним викликам та загрозам. 

Запропоновано авторське розуміння поняття “стратегічні комунікації 

в СБіО Україниˮ як цивільно-військових відносин, що складаються в процесі 

взаємодії та координації діяльності органів державної влади, ЗС України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 

правоохоронних та розвідувальних органів, державних органів спеціального 

призначення з правоохоронними функціями, сил цивільного захисту, 

оборонно-промислового комплексу України, діяльність яких перебуває під 

демократичним цивільним контролем і відповідно до Конституції та законів 

України за функціональним призначенням спрямованих на захист 

національних інтересів України від загроз, а також громадян та громадських 

об’єднань, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної 

безпеки України з урахуванням досвіду держав – членів НАТО. 

Визначено, що державні механізми стратегічних комунікацій у СБіО 

України – це системна діяльність державних органів, посадових осіб, 

об’єднаних єдиними цілями та завданнями на основі використання 

сукупності механізмів із впровадження стратегічних комунікацій у СБіО 

України, спрямованих на забезпечення національної безпеки за допомогою 

скоординованого і належного використання комунікативних можливостей 

держави – публічної дипломатії, зв’язків з громадськістю, військових 

зв’язків, інформаційних та психологічних операцій з метою просування 

загальнодержавного наративу, формулювання й впровадження ключових 

повідомлень для підвищення розуміння діяльності складових СБіО України 

суспільством, налагодження їх дієвої та ефективної координації зокрема та 

цілей держави загалом. 

2. На підставі проведеного дослідження визначено та 

охарактеризовано державні механізми стратегічних комунікацій у СБіО 

України: організаційний, правовий, політичний, інформаційний та 

спеціальний. 
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Організаційний механізм – це система інструментів, методів, засобів, 

важелів і заходів, спрямованих на запобігання та нейтралізацію потенційних і 

реальних загроз національній безпеці України. Організаційний механізм 

може бути реалізований шляхом реформування системи стратегічних 

комунікацій у СБіО України; удосконалення системи державного та 

військового управління, забезпечення взаємодії з Головним ситуаційним 

центром України та іншими ситуаційними центрами складових СБіО 

України, удосконалення організаційної структури підрозділів, які 

використовують стратегічні комунікації, розроблення системи професійної 

підготовки фахівців зі стратегічних комунікацій та визначення їх загальних і 

професійних компетенцій; удосконалення та розвитку системи 

демократичного цивільного контролю над СБіО України тощо. 

Правовий механізм – це система законодавчих та нормативно-

правових норм щодо забезпечення національної безпеки України за 

допомогою скоординованого і належного використання комунікативних 

можливостей держави, зокрема впровадження стратегічних комунікацій у 

СБіО України. Правовий механізм реалізовується через правове регулювання 

питань щодо спроможностей сил безпеки і оборони у сфері стратегічних 

комунікацій як частини загальнодержавної та міжвідомчої системи 

стратегічних комунікації, узгодження правових норм з питань розвитку 

стратегічних комунікацій у СБіО України з урахуванням нових загроз 

національній безпеці України в інформаційній сфері, урегулювання питань 

цивільно-військових відносин у сфері стратегічних комунікацій тощо. 

Політичний механізм – це комплекс політико-дипломатичних заходів, 

спрямованих на створення та поглиблення зв’язків України з політикою ЄС 

та НАТО, забезпечення меж для посиленого політичного діалогу у сфері 

міжнародної і регіональної безпеки. Шляхами реалізації політичного 

механізму визначено: забезпечення політичної підтримки України з боку 

США та інших провідних країн світу, залучення до активного 

співробітництва впливових міжнародних організацій, у тому числі ООН, 
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ОБСЄ, Ради Європи; отримання від міжнародного співтовариства додаткових 

гарантій щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України; 

залучення політичної, військової, гуманітарної та іншої підтримки України з 

боку ЄС та США; розроблення та імплементацію міжнародних проектів та 

програм, спрямованих на впровадження стратегічних комунікацій у СБіО 

України; формування довіри українського суспільства до воєнної політики 

держави, підтримку ним курсу з набуття Україною членства в НАТО тощо. 

Інформаційний механізм – це сукупність форм і методів формування 

національного інформаційно-психологічного простору, що реалізовується 

завдяки вибору правильного каналу і часових параметрів доставлення 

інформації до адресата, поєднанню вербальних і невербальних засобів 

інформування, визначенню алгоритму оцінювання інформаційно-

психологічних операцій, застосуванню арсеналу засобів контролю за фактом 

доставлення інформації до адресата, оцінювання ефекту інформаційного 

впливу з метою забезпечення національної безпеки України та готовності 

СБіО України до виконання завдань в умовах пропаганди і поширення 

неправдивої інформації про Україну через засоби масової інформації та 

соціальні мережі, а також завдяки гармонійному розвитку держави 

незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх інформаційно-психологічних 

впливів. 

Спеціальний механізм – це комплекс військових (правоохоронних) 

заходів. У ході реалізації стратегічних комунікацій відповідно до компетенції 

СБіО України встановлюють такі обмеження: всі заходи у сфері стратегічних 

комунікацій у СБіО України проводять без порушення законних прав та 

свобод людини і громадянина, крім випадків обмежень, передбачених 

чинними нормативно-правовими актами; інформаційні та психологічні 

операції як складові стратегічних комунікацій не проводять стосовно 

громадян України (крім тих, які є членами терористичних угруповань та 

незаконних збройних формувань), а також не проводять на території 

України, поза межами території, на якій введено правовий режим воєнного 
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стану, поза межами району проведення антитерористичної операції або 

інших місць (районів) підготовки та застосування СБіО України. 

3. Проведено системний аналіз нормативно-правової бази з питань 

державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України, який 

свідчить, що в процесі формування національної правової системи 

впровадження стратегічних комунікацій у СБіО України як частини 

загальнодержавної та міжвідомчої системи стратегічних комунікації триває 

гармонізація за міжнародно-правовими та загальноєвропейськими 

стандартами. 

Установлено, що правовою основою для впровадження стратегічних 

комунікацій у СБіО України є Конституція України, а також закони України, 

Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента 

України від 26 травня 2015 р. № 287, Воєнна доктрина України, затверджена 

Указом Президента України від 24 вересня 2015 р. № 555, Дорожня карта 

Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою національної 

безпеки і оборони України та Міжнародним секретаріатом НАТО, підписана 

22 вересня 2015 р., Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, 

затверджена Указом Президента України від 14 березня 2016 р № 92, 

Стратегічний оборонний бюлетень України, уведений у дію Указом 

Президента України від 06 червня 2016 р. № 240, Державна програма 

розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, уведена у дію 

Указом Президента України від 22 березня 2017 р. № 73, Доктрина 

інформаційної безпеки, затверджена Указом Президента України  

від 25 лютого 2017 р. № 47, Річна національна програма під егідою Комісії 

Україна – НАТО на 2019 рік, затверджена Указом Президента України  

від 10 квітня 2019 р. № 117, а також інші нормативно-правові акти, що 

регламентують функціонування і розвиток СБіО України в сучасних умовах. 

Аналіз національного законодавства, що регулює суспільні відносини 

у сфері стратегічних комунікацій у СБіО України, дав змогу встановити 

основні проблеми системного законодавчого і правового регулювання 
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http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/240/2016#n10
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/73/2017
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/47/2017#n12
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/47/2017#n12
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/103/2017#n10
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/103/2017#n10
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використання стратегічних комунікацій у СБіО України: низький рівень 

правового регулювання питань щодо спроможностей сил безпеки і оборони у 

сфері стратегічних комунікацій як частини загальнодержавної та міжвідомчої 

системи стратегічних комунікації; відсутність концептуальної правової бази з 

питань урегулювання державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО 

України; наявність у чинній законодавчій та нормативно-правовій базі 

недоліків, зокрема невизначеності суті, змісту форм і методів, складових та 

інших важливих параметрів ефективного функціонування системи 

стратегічних комунікацій в Україні з урахуванням нових загроз національній 

безпеці України в інформаційній сфері. 

4. Виявлено проблемні питання функціонування державних 

механізмів стратегічних комунікацій СБіО України: недосконалість 

нормативно-правової бази щодо впровадження стратегічних комунікацій у 

сфері безпеки і оборони України; наявність в органах державної влади 

України некваліфікованих кадрів, залучених до виконання завдань у сфері 

кризових і стратегічних комунікацій; низька ефективність системи 

міжвідомчої взаємодії та її залежність від міжособистісних контактів; 

відсутність якісного аналізу інформаційного простору та оцінювання впливів 

з питань забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері; низька 

ефективність органів державного та військового управління, відповідальних 

за реалізацію стратегічних комунікацій у СБіО України; відсутність 

документів, що регламентують комунікативну діяльність держави; 

відсутність дієвого демократичного цивільного контролю за діяльністю СБіО 

України; недостатній рівень розвитку міжнародної взаємодії у сфері 

стратегічних комунікацій тощо. 

5. Проаналізовано й узагальнено зарубіжний досвід використання 

стратегічних комунікацій у СБіО в контексті можливості його застосування в 

Україні. Визначено що стратегічні комунікації ЄС, НАТО й ООН є 

ефективним та сучасним інструментом у глобальному інформаційному 

просторі, що дає змогу активно використовувати інформаційно-
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комунікаційні технології для розроблення чіткої інформаційної політики 

зазначених організацій.  

Досліджено використання стратегічних комунікацій у секторі безпеки 

США та КНР і виявлено відмінності у підходах, що вказує на недоречність 

повної імплементації досвіду ЄС, НАТО, ООН чи окремих країн, оскільки в 

них функціонують різні моделі державного управління, політичної та 

управлінської культури. Разом з тим указано на необхідність посилення 

співпраці, а саме проведення тренінгів та консультацій із залученням 

іноземних фахівців у цій сфері. З’ясовано, що для організації стратегічних 

комунікацій у державних структурах, а саме складових СБіО України, 

необхідно розробити національні процедури формування тем і повідомлень в 

інтересах утвердження загального стратегічного наративу. 

6. Запропоновано пріоритетні напрями та визначено шляхи 

вдосконалення державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО 

України. Зокрема, пріоритетними напрямами визначено: розвиток 

стратегічних комунікацій у СБіО України; удосконалення законодавчого та 

нормативно-правового забезпечення розвитку стратегічних комунікацій у 

СБіО України з урахуванням нових загроз національній безпеці України в 

інформаційній сфері; розвиток міжнародної взаємодії щодо стратегічних 

комунікацій у воєнній сфері.  

Визначено організаційно-правові, політико-дипломатичні та 

інформаційно-комунікативні шляхи вдосконалення державних механізмів 

стратегічних комунікацій у СБіО України. Організаційно-правові шляхи 

передбачають проведення органами державного та військового управління 

комплексу системних організаційно-правових заходів, зокрема 

вдосконалення організаційної структури підрозділів, які використовують 

стратегічні комунікації, розроблення системи професійної підготовки 

фахівців зі стратегічних комунікацій та визначення їх загальних і 

професійних компетенцій, створення при РНБО Міжвідомчої комісії з питань 

розвитку державних механізмів стратегічних комунікацій у СБіО України, 



 174 

розроблення типового Положення про навчально-науковий центр 

стратегічних комунікацій тощо. Політико-дипломатичні шляхи передбачають 

проведення комплексу політико-дипломатичних заходів для поглиблення 

зв’язку України з політикою ЄС та НАТО, забезпечення меж для посиленого 

політичного діалогу у сфері міжнародної і регіональної безпеки з метою 

збереження і зміцнення миру та стабільності в регіональному й міжнародних 

вимірах, посилення стратегічних комунікацій у СБіО України тощо. 

Інформаційно-комунікативні шляхи передбачають використання 

інформаційно-комунікаційних технологій під час стратегічних комунікацій, 

спрямованих на створення, збирання, отримання, зберігання, використання, 

поширення, охорону та захист інформації (інформаційних продуктів та 

інформаційних ресурсів), необхідних для підготовки та прийняття рішень у 

сфері національної безпеки і оборони.  

Наукові результати дисертаційного дослідження дають підстави 

запропонувати практичні рекомендації органам державної влади, які є 

суб’єктами законодавчої ініціативи та уповноважені формувати нормативно-

правове забезпечення системи впровадження стратегічних комунікацій у 

СБіО України як частини загальнодержавної та міжвідомчої системи 

стратегічних комунікації, а саме: визначити умови, підстави та процедуру 

забезпечення взаємодії з Головним ситуаційним центром України та іншими 

ситуаційними центрами складових СБіО України; удосконалити 

організаційну структуру підрозділів, які використовують стратегічні 

комунікації; модернізувати наукове, інформаційно-технічне і кадрове 

забезпечення, що сприятиме розробленню та реалізації сучасних наукових, 

інформаційно-технічних проектів, концепцій, доктрин, стратегій, програм, 

планів; розробити систему професійної підготовки фахівців зі стратегічних 

комунікацій та визначити їх загальні й професійні компетенції. 
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Додаток А 

Акти та довідки про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження 
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Додаток Б 

 

Положення 

про Міжвідомчу комісію з питань розвитку державних механізмів 

стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України 

 

1.  Міжвідомча комісія з питань розвитку державних механізмів 

стратегічних комунікацій у СБіО України (далі – Комісія) є державним 

контролюючим органом при Раді національної безпеки і оборони України.  

2.  У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також 

цим Положенням. 

3.  Метою Комісії є контроль над розбудовою в СБіО України системи 

комплексних, послідовних та скоординованих дій у сфері стратегічних 

комунікацій, спрямованих на підтримку, формування та реалізацію політики 

у сфері безпеки і оборони України, а також досягнення цілей оборони 

держави, підготовки і застосування військ, як частини загальнодержавної 

системи стратегічних комунікацій. 

4.  Основними завданнями Комісії є:  

аналіз організації та діяльності СБіО України щодо розвитку 

державних механізмів стратегічних комунікацій; 

розроблення пропозицій стосовно визначення шляхів, механізмів та 

способів вирішення проблемних питань, що виникають під час використання 

стратегічних комунікацій у діяльності СБіО України; 

підготовка з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і 

стандартів пропозицій щодо вдосконалення й оптимізації використання 

державних механізмів стратегічних комунікацій в СБіО України; 

організація підготовки та розгляд проектів законів, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, програм, заходів з питань розвитку 

державних механізмів стратегічних комунікацій в Україні, координації 
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роботи відповідних структур щодо своєчасного виявлення та запобігання 

зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеці України. 

5.  Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:  

в установленому порядку одержувати від суб’єктів систем стратегічних 

комунікацій у СБіО статистичні дані, інформацію, довідкові й інші 

матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції; 

використовувати державні електронні бази даних, системи зв’язку і 

комунікацій; 

аналізувати виконання відповідних програм, проектів, планів, заходів у 

сфері стратегічних комунікацій; 

в разі потреби утворювати робочі й експертні групи, залучати в 

установленому порядку представників СБіО, наукових працівників, 

незалежних експертів для розгляду питань, що належать до її компетенції; 

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань, 

вирішення яких належить до її повноважень; 

брати участь у відповідних міжнародних заходах, у тому числі за 

кордоном. 

6.  Комісію утворюють у складі голови, заступника голови, секретаря і 

членів Комісії. Комісію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє 

з посади Президент України. 

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за 

поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.  

Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок 

роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його 

обов’язки виконує заступник голови.  

7.  Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводять за 

потребою, але не рідше одного разу на квартал. 

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її 

членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з 

обговорюваного питання у письмовій формі. 
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8.  Рішення Комісії приймають шляхом відкритого голосування 

більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого 

на засіданні є вирішальним. Член Комісії, не згодний із прийнятим рішенням, 

має право викласти у письмовій формі окрему думку. 

Прийняті рішення оформлюють протоколом підписом голови та 

секретаря Комісії. 

9. Рішення Комісії є обов’язковими для складових сектору безпеки і 

оборони України. 

10. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Апарат 

Ради національної безпеки і оборони України. 

11. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням. 
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Додаток В 

 

Військова концепція стратегічних комунікацій НАТО 

 

1. Вступ 

1.1 Стратегічні комунікації (СТРАТКОМ) виникли як життєво важливе поле 

зусиль Альянсу останніх років, важливість яких зростає. Було здійснено кілька 

спроб унормувати стратегічні комунікації в контексті Альянсу, в тому числі 

завдяки публікації, яку схвалила Північноатлантична рада Стратегічної 

комунікаційної політики НАТО (NATO Strategic Communications Policy), виходу 

директив стратегічного командування НАТО, а також введенню посад у різних 

штабах НАТО для використання СТРАТКОМ.  

1.2 Незважаючи на високий рівень інтересу і уваги стратегічні комунікації все 

ще перебувають на початкових стадіях розвитку як в Альянсі в цілому, так і в 

країнах-членах.  

1.3 Усі аспекти діяльності НАТО мають критично важливу інформаційну та 

комунікаційну складову. Ця концепція передбачає, що стратегічні комунікації не 

є якоюсь додатковою діяльністю, а мають бути невід’ємною складовою 

планування та ведення всіх військових операцій та іншої військової діяльності. 

Як елемент всеохоплюючого військово-політичного підходу до стратегічних 

комунікацій в НАТО стратегічні комунікації мають знайти своє місце в „серці” 

військової політики, планування та виконання на всіх рівнях, а потім як повністю 

інтегрована частка загальних зусиль мають забезпечити розроблення практичної, 

ефективної стратегії, яка принесе реальний успіх.  

1.4 Метою стратегічних комунікацій НАТО – переконати аудиторію НАТО, 

країн-членів Альянсу або країн регіону, де проводять операція НАТО, незалежно 

від того, чи вона дружня, чи ворожа, у тому, що вона отримує достовірну, точну 

та своєчасну інформацію, яка дасть змогу зрозуміти і оцінити дії і наміри 

Альянсу. Це буде стримувати агресію і просувати цілі й завдання НАТО.  

1.5 Відповідно до політики НАТО стратегічні комунікації НАТО є 

скоординованим і належним використанням комунікаційних дій і спроможностей 

НАТО – публічної дипломатії (Public Diplomacy), ЗГ (Public Affairs), військових 

ЗГ (Military Public Affairs), інформаційних операцій (Information Operations) і 

психологічних операцій (Psychological Operations), в міру необхідності – на 
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підтримання політики Альянсу, операцій та дій для просування цілей НАТО.  

2. Мета 

2.1 Відповідно до вказівок Військового комітету НАТО ця концепція є 

керівництвом для розроблення відповідних спроможностей, щоб підтримати 

застосування політики стратегічних комунікацій НАТО. 

3. Масштаб 

3.1 Ця концепція може застосовуватися до всіх, хто перебуває в структурах 

командувань та сил НАТО, або працює на підтримку зусиль військового 

керівництва НАТО з розвитку спроможностей військових сил Альянсу 

здійснювати стратегічні комунікації.  

4. Військове застосування політики НАТО зі стратегічних комунікацій 

4.1 Розмежування обов’язків (розподіл повноважень)  

4.1.1 СТРАТКОМ НАТО є процесом, який очолює та контролює керівництво й 

спрямований на поліпшення здатності Альянсу логічно, зв’язно та узгоджено 

доводити до зовнішніх і внутрішніх аудиторій свої наративи, теми та 

повідомлення (месседжі). СТРАТКОМ НАТО забезпечує отримання 

стратегічного, політичного і військового керівництва і базується на 

інформаційній стратегії, яку затвердила Північноатлантична рада.  

4.1.2 У межах військової структури Альянсу ефективні СТРАТКОМ НАТО 

досягаються, насамперед, завдяки існуючим професійним військовим 

комунікаційним спроможностям (ЗГ, психологічним та інформаційним 

операціям). Інформаційні операції в НАТО виконують консультативну та 

координаційну функцію для військової інформаційної діяльності. Завдяки 

інформаційним операціям як функції [виду діяльності] командири на 

оперативному й тактичному рівні забезпечують належну скоординованість усіх 

військових інформаційних заходів та їх інтеграцію у процес планування 

операцій, а також узгодженість з політикою СТРАТКОМ. Це потребує тісної 

координації військової інформаційної діяльності зі здійсненням ЗГ (Public 

Affairs), щоб забезпечити узгодженість та послідовність у месседжах 

(повідомленнях), які поширюють військові для зовнішньої аудиторії та для 

сприяння загальній ефективності кампанії та довірі до неї. Проте зв’язки з 

громадськістю та інформаційні операції є окремими, проте взаємозалежними 

функціями. Однак, не має бути особового складу зі ЗГ та ІО, які за посадовими 

обов’язками дублюють один одного (що створює конкуренцію та породжує 
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різноголосся).  

4.1.3 Слідування стратегічному керівництву і напряму стратегічних комунікацій 

НАТО, а також їх реалізація на всіх рівнях є відповідальністю командування, що 

вимагає від його командної групи [ланки] виконання окремої відповідної функції 

(виду діяльності).  

4.2 Військові операції 

4.2.1 Під час ведення військових операцій застосування сили є додатком у 

рівнянні, яке визначає комунікацію. Це додає змінну величину під час 

обмірковування військової комунікації, чого не спостерігається на політичному 

рівні, де комунікація головним чином ведеться з використанням слів і зображень 

(образів). Месседж, який був надісланий операціями з потенційно летальними 

втратами, неймовірно вплине на уявлення людей. Таким чином він потребує 

належної координації та інтеграції з комунікацією та інформаційними діями 

НАТО. У військових операціях дії „говорять” голосно, а іноді навіть голосніше 

за слова. 

4.2.2 Таким чином, наслідки стратегічних комунікацій для військових сил (військ 

(сил)) є значними. Військові фахівці з планування (операцій) прагнуть 

інтегрувати стратегічні комунікації в планування операцій одразу на початкових 

етапах, як це передбачено в політиці стратегічних комунікацій НАТО. Ці фахівці 

також мають враховувати комунікаційний вплив важливих несмертельних і 

смертельних елементів військових операцій.  

4.3 Наслідки та результати 

4.3.1 Все, що НАТО і його партнери роблять, декларують або не роблять і 

замовчують, має передбачувані та непередбачувані наслідки. Будь-яка дія, будь-

яке слово і зображення, джерелом якого може бути кожен, починаючи від 

окремого солдата на полі бою до командувача військами (силами) на ТВД, 

посилає певний месседж. Будь-яка операція, навіть найменше збройне зіткнення 

на тактичному рівні, може мати наслідки для стратегічних комунікацій. 

Присутність небажаної аудиторії є неминучою в глобальному інформаційному 

середовищі. Таким чином, військові керівники НАТО повинні всебічно 

оцінювати потенційні результати здійснення стратегічних комунікацій під час 

планування ними операцій.  

4.3.2 Важливо, щоб поточні та заздалегідь заплановані комунікації були 

швидкими, своєчасними та точними, тому що це може вплинути на наслідки 
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подій на стратегічному рівні. Комунікаційний зв’язок повинен встановлюватися з 

цільовою аудиторією за допомогою повідомлень, які мають бути розроблені саме 

для неї. Стратегічні комунікації передбачають цілеспрямовані дії, образи 

(фотознімки, відеоматеріали тощо) і висловлювання, які спрямовані на підтримку 

політики і планування для задоволення всеохоплюючих стратегічних цілей. До 

процесу прийняття рішень необхідно залучати фахівців з протилежними 

поглядами, оскільки ритм і пристосовність до ситуації впливають на сприйняття 

достовірності. Часто існує тільки обмежена можливість досягнення бажаного 

результату певними повідомленнями. 

4.3.3 Військова підтримка зусиль стратегічних комунікацій НАТО повинна 

зосередитися на бажаних довгострокових кінцевих результатах (потрібній 

кінцевій меті та бажаних ефектах). Військовий внесок до стратегічних 

комунікацій вимагає ретельного і постійного аналізу та оцінок, які мають бути 

враховані під час планування і застосування операцій. Крім того, військові 

зусилля зі стратегічних комунікацій сприяють виконанню за потребою завдань з 

адаптації військової організації, коли вона потребує змін. Це потребує тісної 

координації діяльності за всіма лініями ведення операцій. Ефективні процеси 

координації потребують здатності працювати в потрібному ритмі, щоб 

задовольнити вимоги комунікаційного середовища.  

4.4 Лідерство 

4.4.1 Військові лідери в НАТО повинні рішуче залучатися до завдань 

стратегічних комунікації НАТО і надавати їм підтримку, яка можлива з боку 

військових, тому що на всіх рівнях управління підтримка стратегічних 

комунікацій НАТО покладається на командування і є функцією командної групи. 

Для того, щоб забезпечити інтеграцію комунікаційних зусиль, командири-лідери 

мають надавати завданням із комунікації високий пріоритет. Успішні стратегічні 

комунікації – об’єднання дій, слів і образів – починаюся з чітких, 

скоординованих намірів керівництва і керівних вказівок, які використовують в 

процесі планування операцій. Командири-лідери повинні належним чином 

забезпечувати стратегічні комунікації необхідними ресурсами поруч з іншими 

важливими напрямами, такими як логістика та розвідка.  

4.5 Організація 

4.5.1 Виконання завдань зі стратегічних комунікацій може потребувати змін у 

військових організаціях (у їх організаційних структурах), оскільки це потребує 

мережево-центричного підходу (до виконання завдань), орієнтованого на 
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швидкість прийняття рішень, у той час як традиційні, ієрархічні організаційні 

структури не сприяють подібним підходам. Стратегічні комунікації – це 

послідовний, спільний (сумісний, колективний) процес, який має бути 

інтегрованим вертикально від стратегічного до тактичного рівнів управління та 

горизонтально між всіма зацікавленими сторонами. Командири-лідери 

зобов’язані координувати та синхронізувати спроможності зі стратегічних 

комунікацій та інструменти влади (повноваження) в межах своєї сфери 

відповідальності для досягнення бажаного ефекту.  

4.6 Розширення прав і можливостей 

4.6.1 Традиційно у військових структурах НАТО повноваження щодо 

спілкування, надання інформації, включаючи зображення та інші комунікаційні 

продукти, мали тільки вищі ланки структури командування. Ефективність 

підтримання військовими командирами стратегічних комунікацій поліпшується 

за умов, якщо вони практикують широке делегування повноважень зі здійснення 

комунікації, залучаючи більше персоналу та надаючи йому більше прав щодо 

донесення наративу НАТО шляхом потрібних дій, слів і образів (фотознімків, 

відеоматеріалів тощо).  

4.6.2 Це вимагає від військових керівників-лідерів знання того, яку інформацію 

вже було надано, та постійного підтримання здатності уточнювати цю 

інформацію для гарантування її точності. Керівникилідери мають знаходити 

найкращий баланс між потребою у швидкому наданні інформації та її точністю 

(перевіреністю) і вимогами щодо забезпечення безпеки ведення операцій. У 

сучасному (та передбаченому майбутньому) глобальному інформаційному 

середовищі очікується, що з використанням нових і новітніх технологій, таких як 

Інтернет або мобільний телефон на основі соціальних медіа (медіа ресурсів), 

інформація надаватиметься майже в масштабі реального часу слідом за подіями. 

Завдяки тому, що повноваження здійснювати комунікації надаються більшій 

кількості персоналу, НАТО забезпечить упевненість у тому, що Альянс є не 

тільки найкраще джерело інформації про себе, а й також найперше. Готовність 

командирів-лідерів до делегування повноважень залежить від їх впевненості в 

спільності інтересів [тих, хто здійснює стратегічні комунікації], що, у свою 

чергу, досягається за рахунок підготовки та освіти.  

4.7 Тренування та експертиза 

4.7.1 Успіх стратегічних комунікацій НАТО значною мірою залежить від 

готовності і здатності країн направляти досвідчених та підготовлених фахівців-
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експертів у сфері традиційних військових комунікацій та інформаційних 

дисциплін для підтримання процесу стратегічних комунікацій НАТО, особливо 

під час участі в місіях (операціях) НАТО. Створення кадрового резерву фахівців-

комунікаторів (осіб, які виконують завдання зі стратегічної комунікації) 

потребує часу, тому країнам, які раніше не могли здійснити підготовку фахівців 

зі стратегічних комунікацій у своїх військових формуваннях (структурах), слід 

розпочати підготовку таких кадрів.  

5. Необхідні військові спроможності 

5.1 У цій концепції пропонується дев’ять спроможностей разом із супутніми 

задачами, які вирішують військові сили Альянсу для того, щоб зробити свій 

внесок у ведення стратегічних комунікацій НАТО. Ці спроможності мають 

набуватися використанням існуючих військових комунікаційних і 

координаційних спроможностей, а також разом з іншими підтримуючими та 

пов’язаними спроможностями, а саме:  

5.1.1 Здатність координувати інформацію НАТО та коаліційних сил і здійснення 

комунікації з іншими  військовими діями для створення найкращих умов для 

ведення бойових дій та отримання максимально бажаних ефектів (впливів) на 

визначені аудиторії.  

5.1.1.1 Інтегрування основних аспектів стратегічних комунікацій до процесу 

планування та проведення операцій НАТО з самого початку відповідно до 

всеохоплюючої військово-політичної структури стратегічних комунікацій НАТО. 

5.1.1.2 Побудова та підтримання спільної ситуативної обізнаності в середині НАТО 

та коаліційних сил щодо стратегічних комунікацій. 

5.1.1.3 Впровадження та розподілення у межах НАТО та коаліційних сил 

необхідних комунікаційних спроможностей, завдань та інформаційної діяльності. 

5.1.2 Здатність координувати інформацію НАТО та коаліційних сил і здійснення 

комунікації з зусиллями інших агентств (організацій) і партнерів у контексті 

більш широкої стратегії НАТО і відповідно плану дій із всеохоплюючого підходу 

за аспектами діяльності (документ НАТО від 2 квітня 2008 року С-М(2008)0029-

COR1). 

5.1.2.1 Визначити зовнішні (стосовно Альянсу) агентства (організації), діяльність 

яких має потенційно значний вплив у зоні проведення операцій. 

5.1.2.2 Встановити міцну взаємодію, підтримку та укласти угоди, які 

регламентують структури, процеси та надання дозволів для обміну інформації з 
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партнерами. 

5.1.2.3 Координувати із зовнішніми агенціями (організаціями) оцінки сприйняття, 

ставлення, поведінку і переконання потенційних аудиторій. 

5.1.2.4 Координувати із зовнішніми агенціями (організаціями) встановлення цілей, 

визначення способів здійснення комунікації  та доведення меседжів (послань) до 

аудиторій. 

5.1.2.5 Співпрацювати з іншими агенціями (організаціями) та партнерами по місії 

(операції, кампанії) для виявлення, моніторингу, інтерпретації та оцінювання 

результативності зусиль НАТО і впливу зусиль інших сторін. 

5.1.3 Здатність мати доступ до інформації та знань щодо сприйняття, ставлення, 

поведінки і переконань потенційних аудиторій, а також опрацьовувати та 

підтримувати в актуальному стані цю інформацію і знання. 

5.1.3.1 Визначати та відокремлювати потенційні аудиторії. 

5.1.3.2 Забезпечувати доступ, збирати, опрацьовувати та підтримувати існуючі бази 

даних знань щодо сприйняття, ставлення та переконань визначених аудиторій. 

5.1.3.3 Встановити тісну координацію з наявними інструментами розвідки. 

5.1.3.4 Проводити аналіз соціальних мереж визначених аудиторій. 

5.1.3.5 Збирати комерційну дослідну інформацію, яка стосується сприйняття, 

ставлення, поведінки й переконань визначених аудиторій, серед зовнішніх 

організацій або залучати їх до виконання таких досліджень. 

5.1.4 Здатність мати доступ до інформації та знань щодо комплексних систем 

соціальної комунікації, включаючи характеристики різних медіаагентств, а також 

опрацьовувати їх та підтримувати в актуальному стані. 

5.1.4.1 Визначити канали комунікації, системи соціальної комунікації та медіа-

агентства, що впливають на НАТО та райони (зони, регіони), в яких проводять 

коаліційні операції (НАТО). 

5.1.4.2 Аналізувати інформаційні потоки та зміни в інформації, яка циркулює в 

каналах комунікації, системах соціальних комунікацій та медіа-агентствах. 

5.1.5 Здатність виявляти, відстежувати (моніторити), інтерпретувати та оцінювати 

ефективність здійснення стратегічних комунікацій іншими зацікавленими 

сторонами – дружніми, нейтральними або ворожими. 

5.1.5.1 Виявляти та відстежувати меседжі (послання), дії або сигнали інших осіб, 

які впливають на НАТО та райони (зони, регіони), в яких проводяться коаліційні 

операції (НАТО). 
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5.1.5.2 Оцінювати вплив меседжів (послань), дії або сигнали інших зацікавлених 

сторін, дій чи сигналів на різні аудиторії в межах НАТО та районах (зонах, 

регіонах), в яких проводяться коаліційні операції (НАТО).  

5.1.6 Здатність оцінювати прямі і непрямі впливи (ефекти) ймовірних дій і 

сигналів на сприйняття, ставлення, поведінку і переконання потенційних 

аудиторій.  

5.1.6.1 Оцінювати потенційний вплив на спосіб ведення операцій з огляду на 

сприйняття, ставлення, поведінку і переконання потенційних аудиторій. 

5.1.6.2 Проводити аналіз середовища або ЗМІ щодо потенційних впливів (ефектів) 

різних дій та сигналів. 

5.1.6.3 Сприяти вивченню громадської думки та іншим дослідженням про 

можливий прямий або непрямий вплив різних дій та сигналів.  

5.1.6.4 Розвивати та підтримувати поділені за культурною ознакою бази даних 

ймовірного впливу (ефектів) різних дій та сигналів на визначені аудиторії. 

5.1.6.5 Оцінювати вплив (ефекти) меседжів (послань), дій та сигналів в середині 

НАТО та районах (зонах, регіонах), в яких проводяться коаліційні операції 

[НАТО]. 

5.1.7 Здатність вчасно готувати та поширювати культурно-спрямовані меседжі 

(послання), які базуються на наративах (включно із діяльністю спікерів). 

5.1.7.1 Визначати цільову аудиторію для кожного типу повідомлення, дії або 

сигналу для виявлення основних джерел впливу. 

5.1.7.2 Визначати відповідний (належний) засіб та метод поширення меседжів 

(послань), дій та сигналів. 

5.1.7.3 Визначати найоптимальніші час, періодичність, зміст та послідовність 

меседжів (послань), дій та сигналів. 

5.1.7.4 Передбачати можливе викривлення чи зміну змісту “дружніх” меседжів 

(послань), дій та сигналів під час їх проходження через системи соціальної 

комунікації.  

5.1.8 Здатність швидко готувати та поширювати інформацію, що має вплинути на 

цільові аудиторії.  

5.1.8.1 Визначати ресурси з отримання доступної інформації та образів 

(фотознімків, відеоматеріалів тощо), їх опрацювання та поширення. 

5.1.8.2 Забезпечувати надходження необхідного обсягу інформації та образів 

(фотознімків, відеоматеріалів тощо), опрацювання та поширення цих ресурсів у 
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межах НАТО та в зоні проведення операцій коаліційних військ. Ті, які націлені 

на певну, відмінну в культурному відношенні, аудиторію (перекладач). 

5.1.8.3 Укладати контракти з місцевими ЗМІ для використання їх потужностей для 

поширення меседжів (послань) НАТО та коаліції. 

5.1.8.4 Встановлювати ділові відносини з надійними (спроможними) зовнішніми 

організаціями для поширення меседжів (послань). 

5.1.8.5 Делегувати повноваження щодо поширення меседжів (послань) та 

інформації до найнижчого (наскільки практично це є здійсненним) рівня. 

5.1.8.6 Готувати, сприяти створенню та підтримувати достовірні та культурно-

спрямовані меседжі (послання), а також поширювати їх відповідними ЗМІ 

(друкованими, радіо, телебаченням, засобами Інтернет тощо). 

5.1.9 Спроможність документувати операції й тренування НАТО і коаліційних 

військ та поширювати цю інформацію в режимі реального часу або наближеного 

до нього.  

5.1.9.1 Надавати підтримку прикріпленим (та акредитованим) журналістам та 

приїжджим представникам ЗМІ. 

5.1.9.2 Отримувати, зберігати, опрацьовувати та поширювати аудіо, фото- та 

відеоматеріали щодо операцій об’єднаних сил до невеличких військових частин 

або окремих розрахунків [озброєння та військової техніки, блокпостів тощо]. 

5.1.9.3 Гарантувати, що жодні опубліковані документальні матеріали  про дії 

об’єднаних сил не зашкоджують безпеці проведення операції й не ставлять під 

загрозу чиєсь приватне життя. 

5.1.9.4 Координувати та організовувати відповідне використання соціальних медіа-

ресурсів.  

6. Можливості розвитку дорожньої карти СТРАТКОМ для військової підтримки НАТО 

6.1 Ця концепція потребує суттєвої подальшої роботи, щоб повною мірою 

окреслити лінії розвитку, які необхідні для всебічного військового внеску до 

спроможностей НАТО зі стратегічних комунікацій. Надалі цей документ 

використовує доктрину, організацію, підготовку, лідерство, персонал, засоби та 

сумісність, щоб показати шлях уперед, подальші кроки в кожній зазначеній 

сфері. У кожному випадку потрібні подальші зусилля та дослідження для того, 

щоб розробити низку документів (чи інших напрацювань) у відповідності до 

вимог цієї концепції.  

6.2 Ці документи (напрацювання) можуть служити основою для спільних 



 193 

оцінок та досягнення спільного розуміння між країнами Альянсу під час роботи 

над Імплементаційним планом розвитку спроможностей у контексті військового 

внеску до стратегічних комунікацій НАТО. Розроблення цього плану служитиме 

основою для керівництва, виділення ресурсів та прийняття інвестиційних рішень 

під час реалізації відповідних функцій на рівні НАТО, багатонаціональному та 

національному рівнях. 

6.2.1 Доктрина. Незважаючи на те, що узгоджена політика та доктринальні 

документи щодо військового внеску до стратегічних комунікацій НАТО (ЗГ, 

інформаційних операцій, психологічних операцій) існують, як-от документи 

військового комітету (ВК) та керівні документи альянсу (щодо дій об’єднаних 

військ (сил)) (Allied Joint Publication (AJP)), ці керівні документи Альянсу (AJPs) 

не повною мірою інтегровані та не забезпечують всестороннього та всеосяжного 

підходу. Слід розробити окремий керівний документ Альянсу (щодо дій 

об’єднаних військ (сил)) для стратегічних комунікацій як верхньоієрархічну 

публікацію в розвиток даної політики стратегічних комунікацій НАТО. 

6.2.2 Організація. Необхідність створення належної організаційної структури 

зумовлена тим, що процес стратегічних комунікацій потребує відповідної 

доктрини та підтримуючої організації. 

6.2.3 Підготовка. Підготовка особового складу у сфері стратегічних комунікацій 

та її інтеграція до вже існуючої системи підготовки має високий потенціал у 

досягненні швидких та позитивних результатів (у сфері стратегічних комунікацій 

НАТО). Первинні обстеження підтвердили високу зацікавленість країн-членів 

Альянсу в розвитку спроможностей для здійснення стратегічних комунікацій, але 

у більшості випадків дуже незначні елементи інфраструктури та небагато 

процесів набули необхідних якостей. Підготовка є необхідною для професійних 

фахівців-комунікаторів, а також командувачів, командирів військових частин, 

особового складу штабів, які відповідають за поєднання та інтеграцію зусиль 

збройних сил. Кожен військовий підрозділ у структурі командувань та сил НАТО 

потребує навчання для обізнаності у питаннях стратегічних комунікації у 

потрібному обсязі. Треба підвищувати рівень експертних знань кожної людини, 

яка виконує функції, пов’язані зі стратегічними комунікаціями. 

6.2.4 Засоби і технології. У межах НАТО як організації та у країнах Альянсу 

існують значні розбіжності в засобах та технологіях для здійснення стратегічних 

комунікацій. Засоби соціальних медіа, системи візуальних образів, системи 

передачі та прийому відеозображень та служби поширення інформації є тими 
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елементами, яких не вистачає. Вивчення цих недоліків (дефіцитів) є необхідним 

для реалізації планів у новому процесі оборонного планування для забезпечення 

НАТО та її членів потрібними засобами і технологіями. Після визначення 

планових рубіжних показників має бути створений механізм моніторингу за 

процесом усунення наявних недоліків (дефіцитів). 

6.2.5 Лідерство. Керівництво НАТО має постійно та значною мірою поліпшувати 

свою початкову обізнаність щодо потужностей стратегічних комунікацій. Ця 

сфера розвитку зосереджена на визначенні кроків з поліпшення знань, 

експертних знань, концентрації уваги командного складу НАТО і країн альянсу 

на усвідомленні принципів ефективних стратегічних комунікацій і їх 

використанні під час планування та ведення операцій як всередині відповідних 

командувань, так і поза їх межами. Вкрай важливим є діяльність командира як 

ключової фігури щодо організації поєднання та синхронізації зусиль усіх тих, хто 

має робити свій внесок до стратегічних комунікацій, для охоплення ними дієвих 

осіб та аудиторій. 

6.2.6 Персонал. Дуже важливим завданням є належне комплектування 

персоналом за всіма напрямами діяльності зі здійснення стратегічних 

комунікацій з боку країн Альянсу. У цій кадровій сфері мають бути намічені 

конкретні кроки та створені механізми для постійного підтримання обізнаності 

щодо рівня забезпечення потрібними фахівцями (кількісні показники), 

моніторингу набутої ними кваліфікації (якісні показники), а також кроки з 

надання необхідних рекомендацій країнам для виправлення наявних недоліків 

(усунення дефіцитів). Першою необхідністю є посилення кадрового потенціалу з 

аспектів (напрямів, дисциплін) стратегічних комунікацій, що дасть змогу, у свою 

чергу, зміцнити стратегічні комунікації у цілому. 

6.2.7 Інфраструктура. Стратегічні комунікації як процес потребують мінімум 

інфраструктури, але пропонується провести огляд та перевірку достатності 

наявних спроможностей.  

6.2.8 Взаємосумісність. Успішність стратегічних комунікацій залежатиме від 

обміну інформацією між різними доменами (частинами) стратегічних 

комунікацій, країнами та від співпраці з цивільними організаціями. Ця сфера 

розвитку розглядає питання стандартів, протоколів та інформаційних моделей, 

необхідних для безперешкодної передачі меседжів (послань) через численні види 

ЗМІ. 
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7. Висновок 

7.1 Військові надають незамінну підтримку зусиллям НАТО зі стратегічних 

комунікацій та подальшого розвитку цих спроможностей. Стратегічні 

комунікації також є необхідною часткою битви наративів. Вони є основним 

засобом НАТО з охоплення ключових аудиторій для підтримання інтересів 

НАТО та не є ізольованим процесом. Планування щодо стратегічних комунікацій 

НАТО має бути інтегрованим до процесу загального планування та ведення 

операцій із самого його початку.  

7.2 Синхронізація слів, дій і візуальних образів значно збільшує потенційну 

можливість зі створення правильного розуміння дій і намірів НАТО серед 

аудиторій на підтримання інтересів і цілей НАТО.  

7.3 В межах НАТО союзне командування з трансформації (Allied Command 

Transformation) разом із союзним командуванням з операцій (Allied Command 

Operations) почне програму розвитку спроможностей зі стратегічних 

комунікацій, засновану в межах DOTMLPFІ (доктрина, організація, засоби і 

технології, лідерство, персонал, інфраструктура та сумісність). Результати 

належно забезпеченого ресурсами процесу розвитку спроможностей здійснення 

стратегічних комунікацій по всьому діапазону військових завдань будуть 

підтримувати можливості збройних сил країн НАТО щодо ведення ефективних 

стратегічних комунікацій НАТО. 
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