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НАТО відповідально та деталізовано підходить до стратегічних комунікацій, акцентуючи ува#
гу на їх важливій безпековій складовій. Стратегічні комунікації віднесені до однієї з пріоритетних
сфер забезпечення безпеки у світі. Тому надзвичайно важливо враховувати напрями і акценти
взаємодії з Альянсом для скоординованого співробітництва у вимірі стратегічних комунікацій.
Однією із важливих складових стратегічних комунікацій НАТО визначає зовнішні комунікації, а
саме: роботу з громадськістю, засобами масової інформації, громадськими організаціями. Ук#
раїнські науковці дедалі більшу увагу приділяють проблемам впровадження в країні системи
стратегічних комунікацій. Актуальність цієї теми зумовлена необхідністю створення ефектив#
ного механізму протидії інформаційній агресії з боку Російської Федерації.

У Збройних Силах України також чимало уваги приділяють організації зовнішніх комунікацій,
проте загальновизнано, що ця робота потребує удосконалення у зв'язку із змінами часу та
гібридними загрозами, які впливають на свідомість українського суспільства.

У статті запропоновано напрямки розвитку державного механізму зовнішніх комунікацій в
Міністерстві оборони України та Збройних Силах України на основі унікального досвіду, отри#
маного під час роботи у районі бойових дій в ході антитерористичної операції, операції Об'єдна#
них сил та досвіду держав#членів НАТО. Проаналізовано специфіку і ефективність найпошире#
ніших форм зовнішніх комунікацій в Збройних  Силах України та обгрунтовано шляхи удоскона#
лення державного механізму зовнішніх комунікацій у Міністерстві оборони України.

Базою джерел дослідження стали наукові праці за напрямом зовнішніх комунікацій, норма#
тивно#правова база та власний досвід роботи у сфері стратегічних комунікацій та державного
управління у напрямі кризових ситуацій під час роботи у Міністерстві оборони України. В рам#
ках дослідження також висвітлено досвід реалізації зовнішніх комунікацій під час діяльності
виїздних мобільних прес#груп у райони проведення антитерористичної операції та операції
Об'єднаних сил.

NATO takes a strategic and detailed approach to strategic communications, focusing on an
important security component. Strategic communications are one of the priority areas of security in
the world. Therefore, it is extremely important to take into account the directions and emphases of
cooperation with the Alliance for coordinated cooperation in the measurement of strategic
communications. One of the important components of NATO's strategic communications is external
communications, work with media, non#governmental organizations.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ

Вагомим внеском у розвиток теоретичного та прак�

тичного обгрунтування механізмів використання стра�

тегічних комунікацій стали дослідження зарубіжних уче�

них Дж. Бернета, Ф.Е. Денса, К.Е. Ларсона, С. Моріарті,

К. Халлахана, Ю. Хабермаса, В. Шрамма, а також вітчиз�

няних учених С.І. Антоненка, А.В. Баровської, Т.М. Без�

верхнюка, О.Л.Валевського, О.В. Войтка, М.В. Гребе�

нюка, С.А. Гуцала, Т.М. Дзюби, Д.В. Дубова, Н.П. Карп�

чук, І.А. Макарченко, В.Б. Міщенка, Д.П. Музиченка,

Ю.Б. Пігарєва, В.В. Петрова, Л.Л. Приходченко, Г.Г. По�

чепцова, Ю.В. Пунди, Ю.І. Радковця, Г.А. Саймона,

О.Ф. Сальнікової, Є.Б. Тихомирова, Т.В. Черненка та ін.

Зазначу, що фахівці, які працюють за напрямом

стратегічних комунікацій в секторі безпеки і оборони

України знаходяться у постійному пошуку нових методів

роботи та розробки сучасних державних механізмів

зовнішніх комунікацій згідно з вимогами часу. Беззапе�

речним є той факт, що активно у цьому напрямку пра�

цюють і в Міністерстві оборони України та Збройних Си�

лах України.

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

Ситуація із науковим супроводом процесу розбудо�

ви та удосконалення системи зовнішніх комунікацій в

Україні складається неоднозначно. Безпекові виклики

змушують дослідників активно шукати рішення в цій

сфері в інтересах національної безпеки і оборони, од�

нак єдиного підходу та системної послідовної роботи

щодо удосконалення системи зовнішніх комунікацій, на

жаль, не відбувається, що лише загострює застарілі

проблеми та виклики.

Ukrainian scientists are paying more and more attention to the problems of implementing a system
of strategic communications in the country. The urgency of this topic is due to the need to create an
effective mechanism for combating information aggression by the Russian Federation.

The Armed Forces of Ukraine also pay a lot of attention to the organization of external
communications, but it is generally accepted that this work needs to be improved due to changes in
the times and hybrid threats that affect the consciousness of Ukrainian society.

The article proposes the development of the state mechanism of external communications in the
Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine on the basis of unique experience
gained during work in the area of hostilities during the anti#terrorist operation, Allied operation and
NATO member states. The specifics and efficiency of the most common forms of communication in
the Armed Forces of Ukraine are analyzed and the ways of improving the state mechanism of  external
communications in the Ministry of Defense of Ukraine are substantiated.

The research sources were based on scientific works in the field of external communications,
regulatory framework and own experience in the field of strategic communications and public
administration during crisis situations while working at the Ministry of Defense of Ukraine. The study
also highlights the experience of implementing external communications during the activities of
mobile groups in the area of the anti#terrorist operation and the Joint Forces operation.

Ключові слова: зовнішні комунікації, стратегічні комунікації, цивільно�військове співробітництво, збройні

сили України.

Key words: strategic communications, external communications, military cooperation, the armed forces of Ukraine.

МЕТА СТАТТІ
Метою написання статті є надання пропозицій щодо

розвитку державного механізму зовнішніх комунікацій

в Міністерстві оборони України та Збройних Силах Ук�

раїни з урахуванням особистого досвіду, набутого під

час виконання завдань у районах бойових дій, який мож�

на адаптувати до використання у секторі безпеки і обо�

рони України, що у свою чергу сприятиме нівелюванню

загроз у гібридній війні з країною�агресором.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У 2014 році зовнішні комунікаційні спроможності

Міністерства оборони України та Збройних Сил Украї�

ни реалізовувалися силами відомчого координуючого

підрозділу із комунікації (Управління комунікацій та

преси Міністерства оборони України) та залучених у

сили і засоби антитерористичної операції представників

військових засобів масової інформації, як�от: Централь�

ні друковані органи "Народна армія" та "Військо Украї�

ни", "Крила України" та "Флот України", а також Цент�

ральної телерадіостудії та телерадіостудії "Бриз" Мініс�

терства оборони України.

У Збройних Силах України на початку збройної аг�

ресії Російської Федерації проти України протидія дез�

інформації фактично реалізовувалась лише редакцій�

ними колективами газет, журналів та телерадіооргані�

зацій, які не мали досвід зазначеної роботи, фактично

не працювали в умовах кризових комунікацій, а також

не мали системного досвіду співпраці із цивільними ме�

діа.

У Доктрині інформаційної безпеки Міністерству

оборони України [1] були визначенні окремі завдання,

у тому числі реалізація яких покладалася на військові

засоби масової інформації Міністерства оборони Украї�

ни: організації зв'язків з українськими та іноземними

засобами масової інформації щодо висвітлення ситуації

у районі проведення антитерористичної операції в До�
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нецькій та Луганській областях; супроводження інфор�

маційними засобами виконання завдань оборони Украї�

ни; донесення достовірної інформації до військовослуж�

бовців Збройних Сил України, інших військових фор�

мувань, зокрема через засоби масової інформації

Збройних Сил України.

Для реалізації зазначених та інших завдань щодо

роботи в умовах кризових ситуацій, а також удоскона�

лення механізмів реалізації завдань з інформаційної

безпеки Міністерством оборони України було реалізо�

вано заходи з реформування підпорядкованих медій�

них структур.

Відповідно до Закону України "Про реформування

державних і комунальних друкованих засобів масової

інформації" [2] та спільної директиви Міністерства обо�

рони України та Генерального штабу Збройних Сил Ук�

раїни, у 2018 році у Міністерстві оборони України про�

водились заходи реформування Центральних друкова�

них органів Міністерства оборони України "Народна

армія" та "Військо України".

У відповідності до Закону України "Про інфор�

маційні агентства" [3] і Закону України "Про центральні

органи виконавчої влади" [4] було прийнято рішення про

створення Інформаційного агентства Міністерства обо�

рони України (далі — Інформаційне агентство), яке ста�

ло правонаступником Центральних друкованих органів

Міністерства оборони України. Інформаційне агентство

офіційно зареєстровано в Міністерстві юстиції України,

як повноправне державне інформаційне агентство.

Під час створення Інформаційного агентства був

врахований досвід діяльності військових медіа під час

збройного конфлікту на сході України. У 2019 році

інформаційне агентство подало документи на реєстрації

торгової марки "Армія�інформ".

Інформаційне агентство призначене для збирання,

обробки, творення, зберігання, підготовки до поширен�

ня, випуску та розповсюдження офіційної інформації, а

також інформаційної продукції про діяльність Міністер�

ства оборони та Збройних Сил України.

Основними завданнями інформаційного агентства

є участь у реалізації в Міністерстві оборони та Зброй�

них Силах України державної інформаційної політики,

насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному

впливу Російської Федерації в умовах гібридної війни;

збирання, обробка, зберігання, підготовка та донесен�

ня достовірної інформації до військовослужбовців

Збройних Сил України, інформаційний супровід діяль�

ності Міністерства оборони та Збройних Сил України,

редакційно�видавнича діяльність; створення та розпов�

сюдження іміджевої та рекламної продукції про діяль�

ність Міністерства оборони та Збройних Сил України;

участь у взаємодії із засобами масової інформації.

До складу Інформаційного агентства входять 5 ре�

дакцій, які включають 21 відділення. Редакційні підроз�

діли представлені у містах Київ, Вінниця, Дніпро, Львів,

Одеса, Хмельницький, Рівне, Харків та Маріуполь.

Створення Інформаційного агентства Міністерства

оборони України дозволило інтегрувати в середовище

забезпечення інформаційної безпеки України сучасну

платформу, яка здатна ефективно розвивати систему

інформування суспільства про діяльність оборонного

сектору з урахуванням сучасних інформаційних техно�

логій та комунікаційних ресурсів. Варто зауважити, що

за даними Гугланалітики, лише протягом 2020 року ріст

у компоненті охоплення користувачів контенту Інфор�

маційного агентства Міністерства оборони України ста�

новить понад 3,5 мільйони користувачів.

У відповідності до покладених завдань Інформа�

ційне агентство здатне прогресивно долучатися до ро�

боти під час кризових ситуацій.

У 2016 році на рівні керівництва Міністерства обо�

рони України прийнято рішення щодо необхідності ко�

ординації діяльності всіх органів та підрозділів відом�

ства, задіяних у інформаційній діяльності. З цією метою

було створено новий підрозділ — Відділ координації

стратегічних комунікацій та моніторингу [5].

Відділ координації стратегічних комунікацій та мо�

ніторингу призначений для координації та контролю

реалізації стратегічних комунікацій у Міністерстві обо�

рони України та Збройних Силах України, міжвідомчої

комунікації у сфері стратегічних комунікацій та моніто�

рингу [5].

У 2016 році у Міністерстві оборони України розроб�

лено Концепцію стратегічних комунікацій Міністерства

оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил

України. Зокрема Концепція визначає сукупність сучас�

них поглядів, цільових установок, принципів та напрямів

діяльності у Міністерстві оборони України щодо ство�

рення та впровадження системи стратегічних комуні�

кацій у Збройних Силах України [6]. Під час створення

документу вивчалися найкращі практики, які існують у

країнах�членах НАТО. Важливу допомогу у становленні

стратегічних комунікацій надавали іноземні радники зі

стратегічних комунікацій, зокрема зі Сполучених Штатів

Америки. Відділом стратегічних комунікацій Міністер�

ства оборони України була налагоджена співпраця із

підрозділом стратегічних комунікацій НАТО та органі�

зовано проведення тренінгів як для підрозділів зв'язків

з громадськістю, так і керівного складу ЗСУ.

У 2017 році розпочато діяльність Навчально�науко�

вого центру стратегічних комунікацій у сфері забезпе�

чення національної безпеки та оборони у Національно�

му університеті оборони України ім. Івана Черняховсь�

кого. Основними завданнями якого є підготовка та

підвищення кваліфікації військовослужбовців та пра�

цівників структур сектору безпеки та оборони з питань

стратегічних комунікацій, науково�методичне забезпе�

чення процесу підготовки, проведення наукових до�

сліджень з проблематики стратегічних комунікацій та

здійснення міжнародної співпраці зі схожими за специ�

фікою науково�дослідними установами [7].

Центральна телерадіостудія Міністерства оборони

України (далі — ЦТРС) [8] створена для висвітлення

життєдіяльності Збройних Сил України, актуальних про�

блем військового будівництва, бойової та гуманітарної

підготовки;

соціальний захист військовослужбовців і членів їх

сімей, ветеранів війни та військової служби, учасників

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

патріотичне виховання молоді, сприяння підняттю

авторитету Збройних Сил України, престижу військової

служби;

висвітлення суспільно�політичного, економічного,

духовного життя держави;
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проведення роботи, спрямованої на популяризацію

теле� і радіопрограм серед військовослужбовців та ци�

вільного населення.

З 20 лютого 2017 року військові журналісти ЦТРС

Міністерства оборони України входять до складу моб�

ільних прес�груп, які відряджаються в район проведен�

ня Антитерористичної операції, працювали на постійній

основі у прес�центрі штабу АТО та зараз у прес�центрі

Штабу Операції об'єднаних сил.

Виконуючи професійні редакційні завдання в райо�

нах ведення бойових дій, журналісти працюють для за�

безпечення оперативного, об'єктивного інформування

громадськості та міжнародної спільноти про хід веден�

ня Антитерористичної операції та Операції об'єднаних

сил, порушення бойовиками режиму припинення вогню,

а також інформування про діяльність Об'єднаних цент�

рів цивільно�військового співробітництва, допомогу

військовослужбовців Збройних Сил України місцевому

населенню.

Відеоматеріали, відзняті військовими журналістами,

спрямовані на протидію внутрішнім і зовнішнім інфор�

маційним впливам в умовах російської агресії, сприя�

ють зміцненню патріотичного настрою у військовослуж�

бовців та формуванню позитивного іміджу Збройних сил

України в суспільстві. Відео використовується для ви�

робництва власних програм, фільмів, кліпів, роликів,

надається провідним телеканалам та інформаційним

агентствам України, а також розміщується на власних

сторінках у соціальних мережах та надається до Управ�

ління комунікацій та преси Міністерства оборони Украї�

ни для наповнення офіційного сайту Міністерства обо�

рони України. У період 2014—2020 років військові жур�

налісти виконували завдання у зоні Антитерористичної

операції та Операції об'єднаних сил, взявши участь у

240 ротаціях особового складу.

У березні 2016 року разом із неурядовою організа�

цією "Spirit of America" та американськими інституція�

ми започатковано новий успішний проект — перше

військове Радіо "Армія ФМ" [9]. Сьогодні "Армія ФМ" —

це радіо, яке систематично інформує все українське

суспільство про ситуацію в зоні бойових дій, про життє�

діяльність української армії та про інші важливі події у

секторі безпеки та оборони України. Військові та

цивільні журналісти, які працюють на радіо "Армія ФМ"

ведуть прямий діалог з військовослужбовцями Зброй�

них Сил України, громадянами України, іноземними гро�

мадянами, громадянами, які тимчасово перебувають на

окупованих територіях під час прямих включень в рам�

ках окремих проектів: "Щоденник війни", "Після фрон�

ту", "Рота підйом", "На зв'язку", "Поліграф", "Вечірня

перевірка", "Спецоперації", "Будемо жити", "Армійсь�

кий сленг", "Мілітарна історія", "Армійський вісник".

Всі програми спрямовані на формування позитив�

ного іміджу українського війська. Армія ФМ висвітлює

заходи державної політики у таких програмах: "Дзвін

пам'яті", "Історичний календар", "Історична година",

"Молитва", "Після фронту", "Юрисконсульт", "Брифінг

речника Міністерства оборони України", "Рота підйом",

"Україна неймовірна", "Особова справа" 'Спецоперації",

"Спецефір" та інші.

Партнери з країн НАТО підтримують Україну від

початку російської агресії проти України. Об'єднана

багатонаціональна комісія була започаткована влітку

2014 року та ефективно розподіляє кошти, які надають�

ся країнами�партнерами. Це стало платформою для кра�

щої реалізації допомоги, яка надається для реформу�

вання Збройних Сил України.

Цивільно�військове співробітництво відіграє значну

роль у системі зовнішніх комунікацій Збройних Сил Ук�

раїни та громадськості. Проєкт із Цивільно�військово�

го співробітництва [10] (далі ЦВС) було розпочато ще у

червні 2014, у результаті чого створено відповідну струк�

туру, котра вже п'ять років поспіль успішно виконує по�

ставлені завдання як у районі проведення операції Об�

'єднаних сил, так і на мирній території. Цивільно�військо�

ве співробітництво стало першою у Збройних Силах

України структурою, сформованою за стандартами

НАТО.

Основними завданнями підрозділів Цивільно�війсь�

кового співробітництва є безперервне збирання й аналіз

даних щодо стану цивільного середовища. Це дає змо�

гу прогнозувати можливе ставлення цивільного населен�

ня до дій військ, визначити негативні чинники та допо�

могти командуванню вчасно їх нейтралізувати чи знач�

но зменшити. Не варто забувати і про важливість ци�

вільно�військової взаємодії, роботи з органами держав�

ної влади, міжнародними неурядовими організаціями та

громадськими об'єднаннями, інформування населення,

сприяння у наданні мешканцям гуманітарної допомоги,

а також координації виконання робіт із відновлення

інфраструктури й розмінування місцевості. Задля про�

філактики з цивільним населенням, особливо дітьми та

молоддю, проводять заняття із дотримання заходів без�

пеки під час поводження із вибухонебезпечними пред�

метами.

Водночас слід зауважити, що протягом п'яти років

триває розмінування у Донецькій та Луганській облас�

тях. У результаті групами розмінування ЗС України,

Державної спеціальної служби транспорту та Держав�

ної служби України з надзвичайних ситуацій перевірено

понад 36 тис. гектарів території, очищено майже 2 тис.

км доріг, сто гектарів акваторії, знешкоджено понад

475 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Згадані заходи частково координують об'єднані

центри та групи цивільно�військового співробітництва,

безпосередньо забезпечуючи безпеку пересування й

виконання робіт на місцях.

Підрозділи Цивільно�військового співробітництва

першими з�поміж військових стикаються з реаліями

життя цивільних і у межах своєї компетенції й можливо�

стей організовують та координують відновлення інфра�

структури, електро� і водопостачання, доставки та су�

проводу гуманітарних вантажів для цивільних мешканців

уздовж лінії бойового зіткнення. ЦВС активно співпра�

цює з органами влади, міжнародними неурядовими

організаціями та громадськими об'єднаннями, оскіль�

ки добре знає про найгостріші проблеми місцевих жи�

телів і пріоритети їх розв'язання.

В умовах гібридної війни, яку веде РФ, існує і гос�

тра проблема доступу до правдивої інформації. Це, бе�

зумовно, впливає на свідомість наших громадян, які

перебувають на лінії бойового зіткнення та обмежені у

виборі джерел інформації. ЦВС допомагає населенню

й у цьому.
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Ще одним внеском у розбудову організаційного ме�

ханізму стратегічних комунікацій є створення Директора�

ту інформаційної політики [11] у сфері оборони та страте�

гічних комунікацій Міністерства оборони України, основ�

ною ціллю якого є участь у формуванні, координації та

моніторингу реалізації державної інформаційної політи�

ки з питань національної безпеки у воєнній сфері, забез�

печення формування системи стратегічних комунікацій та

визначення шляхів ії становлення та розвитку в Міністерстві

оборони України, Збройних Силах України та Державній

спеціальній транспортній службі як складової загально�

державної системи стратегічних комунікацій та коорди�

нації діяльності суб'єктів стратегічних комунікацій

Міністерства оборони України, Збройних Силах України

та Державній спеціальній транспортній службі.

Управління преси та інформації Міністерства обо�

рони України [12] є підрозділом, відповідальним за

здійснення заходів зовнішніх комунікацій, зв'язки та

взаємодію із засобами масової інформації, інформуван�

ня громадськості, особового складу Збройних Сил Ук�

раїни і Державної спеціальної служби транспорту про

діяльність Міністерства оборони України. Створене у ве�

ресні 2020 року, воно є правонаступником Управління ко�

мунікацій і преси Міністерства оборони у попередні роки.

Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил

України [13] є структурним підрозділом Генерального

Штабу Збройних Сил України та відповідає за налагод�

ження конструктивних відносин з громадським секто�

ром, бізнесом, науковим та експертним середовищем з

метою формування позитивної громадської думки і за�

безпечення сприятливих умов для виконання Збройни�

ми Силами України покладених на них завдань та функ�

цій. Окрім цього зв'язки з громадськістю у Збройних

Силах України розглядаються як інформаційно�кому�

нікаційна діяльність, спрямована на систематичне про�

сування цілей і пріоритетів Збройних Сил України,

збільшення рівня довіри в суспільстві, забезпечення

відкритості і прозорості їх діяльності, створення і підтри�

мання позитивного іміджу Збройних сил України.

Вищевикладене доводить, що у структурі Міністер�

ства оборони України та Збройних Сил України створе�

но достатньо структурно�організаційних механізмів для

успішного функціонування системи зовнішніх комуні�

кацій та стратегічних комунікацій загалом, але разом із

тим варто зауважити, що останнім часом збільшилася

кількість критичних зауважень громадськості та публі�

кацій журналістів щодо недоліків у діяльністі вищезаз�

начених структур, що заставляє розмірковувати над

необхідністю удосконалення роботи у сфері зовнішніх

комунікацій оборонного відомства.

Варто зауважити, що протягом 2014—2019 років до�

сягнуто суттєвих успіхів у розвитку системи стратегіч�

них комунікацій та їх складової — внутрішніх комуні�

кацій. Передусім це було результатом роботи організо�

ваної та добре підготовленої команди фахівців, які пра�

цювали у зазначених напрямах. У 2019 році внаслідок

зміни керівництва країни, відбувся прихід нових кадрів,

які не змогли швидко та успішно адаптуватися для на�

лежного виконання посадових обов'язків та продовжи�

ти роботу щодо розвитку системи і, як наслідок, поява

вагомих недоліків у загальній організації процесу ро�

боти в царині стратегічних комунікацій.

Проведений аналіз засвідчує результативність ро�

боти щодо розбудови та розвитку механізмів реалізації

державної інформаційної політики Міністерством обо�

рони України в умовах протидії гібридній агресії у

2014—2019 роках, а також необхідність продовження

формування політики спільних організованих дій у заз�

наченому напрямку і удосконалення цієї діяльності

згідно з вимогами та новими викликами часу.

ВИСНОВКИ
Розглянувши вищевикладене, перейдемо до ви�

сновків щодо необхідності удосконалення та подаль�

шого розвитку системи зовнішніх комунікацій, як час�

тини системи стратегічних комунікацій, а саме:

— удосконалення системи кадрового менеджмен�

ту та запровадження чітко визначених критеріїв та ви�

мог до претендентів, у тому числі на керівні посади у

сфері стратегічних комунікацій;

— підходити виважено та послідовно до формуван�

ня кадрового резерву у зазначеному напрямку, не допус�

кати відхилення від вимог та призначення на посади лю�

дей без професійного досвіду роботи у сфері стратегіч�

них комунікацій або зв'язків із громадськістю, нездат�

них оволодіти сучасними технологіями та встигати за

розвитком нових тенденцій у вищезазначених напрямах;

— перевагу під час призначень надавати людям із

досвідом роботи у сфері стратегічних комунікацій у дер�

жавних органах виконавчої влади або цивільному сек�

торі, з творчим потенціалом та вмінням налагоджувати

зовнішні та внутрішні комунікації, із гарними організа�

торськими здібностями;

— у процесі діяльності передбачити навчання для

спеціалістів у царині стратегічних комунікацій, підви�

щення кваліфікації з урахуванням вимог часу;

— налагодити проведення щоквартального підве�

дення підсумків у підрозділах, задіяних у процесі реа�

лізації стратегічних комунікацій та відповідної атестації

(оцінювання ефективності роботи) щодо досягнення

рівня результативності під час подолання кризових си�

туацій;

— ретельно вивчати досвід, здобутий під час вико�

нання завдань у антитерористичній операції та Операції

об'єднаних сил;

— якомога більше залучати до розвитку системи

стратегічних комунікацій молодих креативних людей,

спеціалістів із належним рівнем володіння іноземними

мовами;

— продовжувати систематичне та результативне

спілкування та консультації із фахівцями відповідних

структур держав�членів НАТО у галузі стратегічних ко�

мунікацій та налагодити ефективний обмін досвідом у

царині стратегічних комунікацій.

Наприкінці відзначу, що зазначені заходи, без сум�

ніву, позитивно впливатимуть на удосконалення систе�

ми стратегічних комунікацій та покращенню іміджу ук�

раїнського оборонного відомства.
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