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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ АБО
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ефективна комунікація між органами державної
влади та громадянським суспільством є важливим про-
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явом демократичного розвитку країни. Через комуніка-
цію відбувається зворотній зв'язок, коли уряд може
краще інформувати про свою діяльність суспільство, а
також дізнається про оцінку цієї діяльності з боку актив-
них верств населення. Беззаперечним є той факт, що
сьогодні в Україні формується динамічне суспільство,
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де комунікація посідає чільне місце, будучи важливим
чинником громадського життя. Отже, дедалі більшу
роль комунікація відіграє в процесах державотворення
та діалогу владних інститутів із громадянським суспіль-
ством.

Державне управління не може бути належним чи-
ном організоване без існування комунікації, яка є фор-
мою взаємодії різноманітних суб'єктів і об'єктів управ-
ління, так само як і стратегічні комунікації, що на сьо-
годні є одними з найбільш ефективних інструментів про-
сування своїх інтересів провідними міжнародними акто-
рами. І хоча досі в науковій думці наявні суттєві розбіж-
ності в їх інтерпретації — практика використання стра-
тегічних комунікацій набирає обертів дуже швидкими
темпами.

Зважаючи на зазначене, перед Україною нині по-
стає цілий комплекс інструментальних завдань у
сфері стратегічних комунікацій, без реалізації яких
не можна говорити про ефективну діяльність секто-
ру безпеки і оборони для забезпечення національ-
них інтересів в умовах гібридної війни з боку Росій-
ської Федерації.

Слід зазначити, що це поняття є об'єктом вивчен-
ня багатьох наук: філософії, семіотики, соціології, пси-
хології, кібернетики, лінгвістики, логіки та ін. Кожна з
наук досліджує певні аспекти комунікацій. Так, у філо-
софії говориться про взаємодію об'єктів будь-якої при-
роди; семіотика вивчає властивості знаків і знакових
систем, що функціонують у соціумі, природні і штучні
мови, особливості знакового поводження тварин і лю-
дини; соціологія розглядає комунікації у плані вивчен-
ня законів і механізмів соціальної взаємодії соціаль-
них суб'єктів, соціальної обумовленості норм, стерео-
типів спілкування й поводження, формування суспіль-
ної думки; психологія вивчає індивідуальні й групові
психофізіологічні особливості спілкування; лінгвісти-
ка вивчає вербальну комунікацію, правила вживання
слів, норми усної й письмової мови; логіка вивчає фор-
ми мислення й шляхи збагнення істини, способи веден-
ня діалогу й суперечок; технічні науки вивчають мож-
ливості й способи передачі, обробки й зберігання
інформації в процесі комунікації; кібернетика вивчає
закони ефективного управління інформацією в штуч-
но створених системах й організаційних структурах
тощо.

Однак і досі в наукових колах наявні суттєві розбі-
жності в інтерпретації комунікацій та відсутній консен-
сус щодо їх принципової відмінності чи тотожності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Серед дослідників поняття "стратегічні комунікації"
слід відзначити Ф. Денса, К. Ларсона, К. Халлахана,
Ю.Хабермаса, В. Шрамма, Дж. Бернета, С. Моріарті
тощо. Формуванню сучасного бачення ролі стратегіч-
них комунікацій у системі державного управління спри-
яли, зокрема, праці таких вітчизняних учених, як С. Гу-
цал, Д. Дубов, О. Кушнір, Г. Саймон, В. Ліпкан, Г. По-
чепцов та ін. Але актуальність та проблематика теми
статті потребують подальшого опрацювання у даній
сфері.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У статті автор cтавить за ціль дослідити генезис по-
няття і сутності стратегічних комунікацій та сформулю-
вати принципово нове визначення терміна "стратегічні
комунікації у секторі безпеки і оборони України", що
удосконалить понятійно- категоріальний апарат озна-
ченої сфери дослідження з метою просування Україною
своїх національних інтересів у сучасних реаліях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Американські вчені Ф. Денс та К. Ларсон, проана-
лізувавши можливі визначення терміна "комунікація",
виділили три основних інтерпретації:

комунікація є засобом зв'язку будь-яких об'єктів
матеріального та духовного світу як конкретна струк-
тура;

комунікація — це взаємодія, у процесі якої суб'єкти
обмінюються інформацією; якщо суб'єктами є люди, то
така комунікація перетворюється на спілкування;

комунікація — передача та масовий обмін інфор-
мацією з метою впливу на суспільство чи його складові
компоненти [1].

Однією з перших публікацій, яка містила комплекс-
ний науковий підхід до концепту стратегічних комуні-
кацій, але здебільшого з комерційної точки зору, стала
стаття низки авторів "Визначаючи стратегічну комуні-
кацію" [2]. Вони визначили стратегічні комунікації "у
найширшому сенсі, як цілеспрямований обмін інформа-
цією з метою просування місії (організації)", підкрес-
ливши, що стратегічна комунікація "передбачає, що
люди будуть залучені до зваженої практики комунікації
в інтересах організацій, окремих випадків і соціальних
рухів". Автори докладно зупинилися на концепції влас-
не стратегії й аргументували, що бути стратегічним не
обов'язково означає бути маніпулятивним поняттям, то-
му що практики часто вирішують, що бути всеосяжним і
кооперативним є більш стратегічним і ефективним, ніж
бути пропагандистським або маніпулятивним.

Важливо зазначити появу поняття "стратегічні кому-
нікації" у доповіді Федерального уряду США у 2009 ро-
ці:

синхронізація слів та вчинків і як вони будуть сприй-
матися окремими аудиторіями;

програми і заходи, свідомо спрямовані на інформа-
ційну взаємодію і взаємодію з цільовою аудиторією, в
тому числі тією, що реалізується за допомогою су-
спільно-політичних зв'язків, публічної дипломатії та че-
рез фахівців з інформаційних операцій [3];

та, відповідно у доповіді Міністерства оборони
США, що звертається до "новітнього мислення", яке
воно вбачає в тому, щоб об'єднати навколо поняття
"стратегічні комунікації" процеси, а не набір можливо-
стей, організацій або окремих заходів [4].

Вчений Ю. Хабермас стверджує, що комунікації ви-
ступають засобом координації будь-якої діяльності. У
сформульованій ним теорії комунікативної дії значна
увага приділяється комунікативній поведінці, яка, за
його словами, є основою порозуміння між людьми та
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єдиним шляхом самореалізації особистості, тобто ко-
мунікації відіграють координуючу і інтегративну ролі в
суспільстві [5].

Термін "комунікація" в науці вперше зустрічається
на початку XX ст. Загалом можна визначити два основ-
них, найбільш поширених підходи до визначення
дефініції "комунікація":

шлях повідомлення, зв'язок одного місця з іншим
(наприклад, транспортна комунікація);

спілкування, передача інформації від людини до
людини.

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 про-
цес людської комунікації, потрібно зрозуміти, як люди
спілкуються між собою" [6]. Дослідник Г. Почепцов про-
понує визначати комунікацію "як процес прискорення
обміну інформацією" [7].

Вчений Г. Саймон пов'язує поняття "комунікація" з
процесом управління, зокрема, формуванням організа-
ційної поведінки: "Комунікацію можна формально ви-
значити як процес передачі передумов рішення від
одного члена організіції до іншого. Вочевидь, без ко-
мунікації не може бути й організації, оскільки відтак
група не має змоги вплинути на поведінку індивіда" [8].

Близьким до цього визначення можна вважати ро-
зуміння комунікації Дж. Бернетом та С. Моріарті: "…ко-
мунікація означає процес передавання певної ідеї, відно-
син або інформації. Людську комунікацію ми визначає-
мо як процес, в ході якого дві чи більше осіб намага-
ються свідомо чи несвідомо впливати одна на одну за
допомогою використання символів… Відправники по-
відомлення і ті, хто отримує ці послання, всі разом ство-
рюють систему комунікації" [9].

Загалом, існують різноманітні підходи до змісту
поняття "комунікація", а саме:

у матеріально-практичному значеннні — шляхи спо-
лучення, транспорту і зв'язку; мережа підземного
міського господарства (водогін, газогін);

у соціокультурному просторі — передача інформації
від людини до людини в процесі будь-якої роботи;

в економічному просторі — прискорення обіговості
торгового, промислового і фінансового капіталу;

в інформаційному просторі — найважливіший стра-
тегічний державний ресурс, який динамічно розвиваєть-
ся, як індустрія засобів зв'язку, що орієнтована на циф-
рові способи передачі і комутації повідомлень;

в управлінській діяльності — процес двосторон-
нього обміну ідеями й інформацією, що веде до поро-
зуміння [10].

У державному управлінні термін "комунікація" є
інструментом зв'язків з громадськістю; взаємодії вла-
ди, громадського суспільства та інших учасників управ-
лінського процесу. Крім того, визначається і як процес
прийому, сприйняття, розуміння, засвоєння та поширен-
ня інформації. Багато авторів акцентують увагу на тому,
що завдяки комунікаціям можна організувати спільну
діяльність індивідів або сформувати конкурентні чи
конфліктні відносини. Вчений В. Козбаненко наголо-
шує, що під комунікацією розуміється спілкування, пе-
редача інформації від людини до людини, форма зв'яз-

ку [11]. Подібною є й думка українських вчених, які
стверджують, що комунікації в державних організаціях
відображають не тільки процес передачі інформації, але
й сприйняття, розуміння, засвоєння інформації [12]. У
деяких авторів зустрічається розуміння комунікації як
складової процесу взаємодії влади і громадянського
суспільства. Так, В. Шамрай, К. Соляр відзначають, що
"необхідність комунікації між учасниками управлінсь-
кого процесу розглядається як ключовий інструмент
побудови діалогу між ними, встановлення процесу об-
міну позитивним досвідом чи надання взаємних консуль-
тацій…" [13].

Отже, наведене вище свідчить про те, що існує до-
сить багато різних трактувань поняття "комунікація". Та
все ж варто звернути увагу на те, що в усіх визначеннях
існує дещо спільне: увага акцентується на процесі об-
міну інформацією. Також важливим для розуміння
змісту поняття "комунікація" є те, що згідно з наведе-
ними вище визначеннями, її учасники розглядаються як
елементи системи, а сама комунікація — як елемент
управлінського впливу. Підкреслимо, що мова йде не
про передачу, а обмін інформацією.

Вчений Дубов Д. зазначає, що згадки про поняття
"стратегічні комунікації" можна віднайти ще в дослід-
ницьких документах US Army College 1966 року, хоча
сам термін зустрічався ще раніше. Щоправда тоді мова
йшла про "стратегічні комунікації" в контексті забезпе-
чення стратегічного рівню зв'язку під час масштабних
військових конфліктів [14].

Сьогодні в США визначення "стратегічних комуні-
кацій" закріплено в "Словнику військових та пов'язаних
термінів" Міністерства оборони США: "сфокусовані
Урядом США зусилля на розуміння та залучення клю-
чових аудиторій до створення, посилення чи збережен-
ня сприятливих умов для просування інтересів, політик
та цілей Уряду США через використання скоординова-
них програм, планів, тем, месиджів (повідомлень) та
продуктів синхронізованих з діями всіх інструментів
національної могутності" [15].

Стратегічна комунікація здійснюється в трьох основ-
них формах: зв'язки з громадськістю, публічна дипло-
матія і інформаційні операції. При цьому всі складові
повинні діяти синхронно, але при цьому мають свої особ-
ливості. Так, зв'язки з громадськістю орієнтовані, перш
за все, на інформування зовнішнього реципієнта і по-
винні в значній мірі відповідати його базовим світогляд-
ним установкам, іншими словами, говорити з ним на
одній мові понять і символів. Істотним доповненням
зв'язків з громадськістю повинна стати публічна дипло-
матія, що включає "зусилля по прямій взаємодії з гро-
мадянами, громадськими діячами, журналістами і інши-
ми лідерами громадської думки за межами країни. Пуб-
лічна дипломатія доповнює традиційну міждержавну
дипломатію, в якій переважає офіційна взаємодія про-
фесійних дипломатів. Неформальний характер публіч-
ної дипломатії значно спрощує процес взаємодії з гро-
мадянами іншої держави та формує позитивне відно-
шення до політики і національних інтересів країни, спо-
нукає до дій в їх підтримку. Третьою формою стратегіч-
ної комунікації є інформаційні операції, під якими ро-
зуміють "інтегроване використання радіоелектронної
війни, комп'ютерних мережевих операцій, психологіч-
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них операцій, маніпулювання у військових цілях і опе-
ративної безпеки, включаючи їх супутні і прикладні
аспекти, з метою вплинути, зруйнувати, зіпсувати або
перехопити процес людського або автоматизованого
ухвалення рішення противником". Стратегічна комуні-
кація покликана забезпечити політику держави за ме-
жами національних кордонів. Основним об'єктом дії є
певна цільова аудиторія — політична (економічна, нау-
кова, культурна тощо) еліта тієї держави, відносно якої
робляться відповідні дії.

Вітчизняні вчені Кушнір О. та Ліпкан В. виділили такі
компоненти системи стратегічних комунікацій, взявши
за зразок стандарти НАТО, де питанням стратегічної
комунікації приділено надзвичайно питому вагу, а саме:
зв'язки з громадськістю; публічна дипломатія та
військові заходи в підтримку публічної дипломатії; зв'яз-
ки зі ЗМІ; інформаційні заходи міжнародного військо-
вого співробітництва; цивільно-військове співробітниц-
тво; дії в кіберпросторі, включаючи соціальні мережі;
залучення ключових лідерів до проведення інформац-
ійних заходів; внутрішня комунікація (роботу з особо-
вим складом/внутрішній PR); інформаційні операції;
психологічні операції; інформування про ситуацію та
документування подій на полі бою; розвідувальне за-
безпечення проведення інформаційних заходів; показ
дій військ; введення в оману; безпека операцій; фізич-
ний вплив; протиборство в електромагнітному просторі
[16].

До завдань національної системи стратегічних ко-
мунікацій вітчизняний вчений Ліпкан В. відносить:

розширення можливостей сектору безпеки і оборо-
ни у сфері стратегічних комунікацій на стратегічному та
операційному рівнях, а також розвиток культури стра-
тегічних комунікацій державних органів влади України;

налагодження міжвідомчої взаємодії у сфері стра-
тегічних комунікацій шляхом запровадження сучасних
і дієвих комунікативних механізмів та процесів;

створення можливостей для навчання стратегічних
комунікацій представників сектору безпеки і оборони
та української влади загалом на базі багато- і двосто-
ронніх форматів [17].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, незважаючи на значну кількість до-
сліджень, щодо розвитку поняття "стратегічні комуні-
кації", глибинного розуміння та однозначності у його
трактуванні все ще не вистачає. Нез'ясованими залиша-
ються питання, пов'язані із розумінням органами влади
теоретичних підвалин стратегічних комунікацій у сфері
забезпечення національної безпеки України.

Тому автор пропонує власне визначення терміна
"стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони
України" — суспільні відносини, що складаються у про-
цесі взаємодії та координації діяльності системи органів
державної влади, Збройних Сил України, інших утворе-
них відповідно до законів України військових форму-
вань, правоохоронних та розвідувальних органів, дер-
жавних органів спеціального призначення з правоохо-
ронними функціями, сил цивільного захисту, оборонно-

промислового комплексу України, діяльність яких пе-
ребуває під демократичним цивільним контролем і
відповідно до Конституції та законів України за функ-
ціональним призначенням спрямованих на захист націо-
нальних 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. Як резуль-
тат, можна стверджувати, що стратегічні комунікації —
це процес, який лежить в основі забезпечення націо-
нальної безпеки України та до здійснення якого залу-
чені не лише суб'єкти стратегічних комунікацій, а й суб'єк-
ти з інших сфер діяльності.
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