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Ключовою складовою гібридної війни РФ проти України став її інформаційний вимір. 

Нові виклики національній безпеці обумовлюють нагальну необхідність відпрацювання 

нових механізмів їх протидії.

У статті проаналізовано стан розбудови національної системи стратегічних комунікацій як 

сукупності комунікативних можливостей держави, що координуються нею і використо-

вуються належним чином, – публічної дипломатії, зв’язків з громадськістю, військових 

зв’язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування 

цілей держави. Така система має забезпечити належну протидію інформаційним та пропа-

гандистським кампаніям, спрямованим проти інтересів нашої держави. Розбудова систе-

ми стратегічних комунікацій в Україні розглядається крізь призму відносин з НАТО, що 

приділяє значну увагу наданню допомоги Україні в цій сфері. 
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ESTABLISHING GOVERNMENT STRATEGIC COMMUNICATIONS SYSTEM 
IN CONTEXT OF DEVELOPMENT RELATIONS WITH NATO

Key element of “hybrid warfare” of Russia against Ukraine is its informational dimension. New 

challenges to national security require shaping new mechanisms of counteraction. 

Development of national strategic communications system is being researched in this article. We 

consider stratcom as coordinated and proper usage of all communication means that are available 

to state – public diplomacy, public relations, military contacts, informational and psychological 

operations other actions focused on achievement of state targets. Such a system has to guarantee 

proper protection from hostile informational and propaganda campaigns against our state inter-

ests. Development of stratcom capabilities in Ukraine are examined through prism of relations 

with NATO which pays much attention to assistance to Ukraine in this sphere. 
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Ключовою складовою гібридної війни Росій-

ської Федерації проти України стала інформа-

ційна війна, яку РФ активно проводить як на 

українській території, так і за її межами. 

Її метою є послаблення моральних і матеріаль-

них сил противника шляхом застосування за-

ходів пропагандистського впливу на свідомість 

людини в ідеологічній та емоційній сферах. 

Така війна не призводить безпосередньо до кро-

вопролиття, руйнувань та людських жертв. Ра-

зом із тим втрати суспільства від інформаційної 

війни за своїми масштабами і значенням цілком 

зіставні зі збройною боротьбою, а часом і пере-

вищують її за наслідками. 

Побудова ефективної системи координації дій 

влади з ключовими каналами комунікації, роз-
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робка і впровадження єдиної системи взаємо-

дії усіх органів влади в інформаційній сфері, 

узгоджене донесення до всіх категорій населен-

ня інформації про ситуацію в Україні є актуаль-

ним завданням для нашої держави в умовах ін-

формаційної агресії РФ. Головним комплексом 

заходів для реалізації зазначених завдань є стра-

тегічні комунікації.

Питання комунікацій, протидії інформацій-

ним операціям та контрпропаганди вивчалось 

вітчизняними дослідниками, такими як А. Ба-

ровська, В. Горбулін, О. Додонов, Д. Дубов, 

В. Конах, О. Литвиненко, А. Москаленко, 

М. Ожеван, Г. Почепцов, водночас поза їх ува-

гою залишився розгляд системи стратегічних 

комунікацій держави саме у практичному кон-

тексті протидії агресивним діям іншої держави, 

які по суті являють собою війну нового типу.

Питання розвитку стратегічних комунікацій 

в Україні було піднято у рамках ухвалених на 

саміті НАТО в Уельсі (4–5 вересня 2014 р.) рі-

шень щодо підтримки України в умовах агресії 

Російської Федерації. Тоді Альянс висловив го-

товність 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 [1]. 

Співпрацю Апарату РНБО України та НАТО 

у сфері стратегічних комунікацій розпочато у 

межах підготовки та проведення конференції 

«Стратегічні комунікаційні виклики: можли-

вості та реагування на дезінформацію у кон-

тексті гібридної війни» (м. Київ, 25–26 листо-

пада 2014 р.) [2]. 

Наприкінці лютого 2015 року Місія України 

при НАТО висловила готовність за сприяння 

та підтримки Апарату РНБО України розпоча-

ти переговори щодо започаткування програми 

Партнерства у сфері стратегічних комунікацій, 

а також запропонувала Апарату Ради взяти на 

себе обов’язки координаційного центру та го-

ловного партнера з української сторони у згада-

ному проекті. 

Обговорення співпраці у цьому напрямі було 

продовжено в рамках Комісії Україна-НАТО 

(13–14 травня 2015 р., м. Анталія). За резуль-

татами переговорів міністр закордонних справ 

України П. Клімкін зауважив, що нині співро-

бітництво України з Альянсом в межах роботи 

п’яти трастових фондів нарощується, а також 

зазначив про бажання обох сторін продовжити 

цю практику та заснувати нові фонди, які за-

безпечуватимуть підвищення безпеки країни та 

наближатимуть загалом сектор безпеки України 

до стандартів НАТО, зокрема у питанні протидії 

російській пропаганді [3].

Після погодження участі Апарату Ради в про-

екті як координаційного центру та партнера від 

української сторони було розпочато роботу над 

концепцією програми Партнерства, у тому чис-

лі щодо визначення функцій та обов’язків, які 

головний державний координатор повинен ви-

конувати у цьому процесі. З цією метою Місією 

України при НАТО спільно з Міжнародним се-

кретаріатом Альянсу було розроблено алгоритм 

дій щодо започаткування програми Партнер-

ства із стратегічних комунікацій для України.

У рамках виконання першочергових заходів 

реалізації зазначеного алгоритму дій стало офі-

ційне звернення української сторони (міністра 

закордонних справ України П. Клімкіна) до 

очільника НАТО Є. Столтенберга з проханням 

розглянути можливість надання нашій держа-

ві допомоги у розбудові системи стратегічних 

комунікацій. 

22 вересня 2015 року Секретар РНБО Украї-

ни О. Турчинов та Генеральний секретар НАТО 

Є. Столтенберг підписали Дорожню карту Парт-

нерства у сфері стратегічних комунікацій, яка 

мала б стати основою для надання країнами – 

членами Альянсу технічної допомоги для органів 

влади України у розбудові спроможностей у сфе-

рі стратегічних комунікацій. Насамперед ішлося 

про підготовку персоналу, сприяння розбудові 

профільних структур, розвитку законодавства, 

проведення наукових досліджень, сприяння у 

реалізації конкретних проектів тощо [4].

Відповідальними за координацію заходів Парт-

нерства визначено, з одного боку, Апарат РНБО 

України, з іншого – Департамент публічної ди-

пломатії Міжнародного секретаріату НАТО. 

Учасниками партнерства з української сторони 

визначені суб’єкти сектору безпеки і оборони, 

Міністерство інформаційної політики Украї-

ни, Міністерство закордонних справ України. 

У заходах беруть активну участь Адміністрація 

Президента України, Секретаріат Кабінету Мі-

ністрів України, а також Національний інститут 
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стратегічних досліджень. Водночас, як зазначе-

но в документі, Партнерство є відкритим для ін-

ших учасників, які виявляють бажання зробити 

внесок у реалізацію проектів її програми .

Підписання Дорожньої карти Партнерства 

стало початком формування сучасної та ефек-

тивної системи стратегічних комунікацій. Пе-

редусім розпочався процес внесення змін до 

нормативно-правових документів загальнодер-

жавного значення. 

Термін «стратегічні комунікації», узгоджений з 

усталеною термінологією НАТО, став офіційно 

вживатися в нормах українського законодавства 

після його впровадження у новій редакції Воєн-

ної доктрини, затвердженій Указом Президента 

України від 24 вересня 2015 року № 555. У за-

значеному документі «стратегічні комунікації» 

визначаються як «скоординоване і належне ви-

користання комунікативних можливостей дер-

жави – публічної дипломатії, зв’язків з громад-

ськістю, військових зв’язків, інформаційних та 

психологічних операцій, заходів, спрямованих 

на просування цілей держави» [5].

Питання розвитку системи стратегічних кому-

нікацій також порушується у низці нещодавно 

ухвалених документів стратегічного плануван-

ня у сфері національної безпеки і оборони – у 

Концепції розвитку сектору безпеки і оборони, 

Стратегічному оборонному бюлетені тощо.

Зокрема, у Концепції розвитку сектору безпеки 

і оборони, затвердженої Указом Президента від 

14 березня 2016 р. № 92, одним із ключових на-

прямів розвитку зазначеного сектору в сучасних 

умовах визначено створення та впровадження 

системи стратегічних комунікацій у секторі без-

пеки і оборони [6]. 

Налагодження співробітництва та ефективні 

стратегічні комунікації між суб’єктами секто-

ру безпеки і оборони повинні стати основними 

принципами розвитку цілісної системи управ-

ління цим сектором.

У Стратегічному оборонному бюлетені, схвале-

ному Указом Президента України від 6 червня 

2016 р. № 240, зазначено, що на підставі по-

ложень Стратегії національної безпеки Украї-

ни [7], Воєнної доктрини України та Концепції 

розвитку сектору безпеки і оборони України 

стратегічні цілі держави в оборонному секторі 

будуть реалізовані шляхом досягнення низки 

оперативних цілей. Зокрема, однією з них ви-

значено розбудову спроможностей сил оборони 

у сфері стратегічних комунікацій як частини за-

гальнодержавної та міжвідомчої системи стра-

тегічних комунікацій, спрямованих на підтрим-

ку формування та реалізації політики у сфері 

безпеки і оборони України, а також досягнення 

цілей оборони держави [8].

Таким чином, стратегічні комунікації розгляда-

ються насамперед у контексті завдань сектору 

безпеки і оборони та споріднених сфер – уря-

дових комунікацій (Секретаріат КМУ, МІП) та 

публічної дипломатії (МЗС).

З метою представлення міжнародним партне-

рам бачення українською стороною розвит-

ку системи стратегічних комунікацій Апарат 

РНБО України підготував і затвердив План за-

ходів із реалізації Дорожньої карти Партнерства 

у сфері стратегічних комунікацій між Радою на-

ціональної безпеки і оборони України та Між-

народним секретаріатом НАТО (далі – План).

Зазначений План передбачає здійснення орга-

нами державної влади України ряду організацій-

них та практичних заходів зі зміцнення власної 

інституційної спроможності у сфері стратегіч-

них комунікацій. План був запропонований 

стороні НАТО для того, щоб партнери могли 

самостійно визначити проблемні питання, до 

вирішення яких вони могли б долучитись. 

Реалізація заходів, розроблених Апаратом 

 РНБОУ, на сьогодні триває.

У межах реалізації Плану було організовано про-

ведення аналізу наявних ресурсів підрозділів дер-

жавних органів, відповідальних за різні аспекти 

страткому. На основі отриманих результатів ауди-

ту сформовані пропозиції щодо організаційного, 

методичного та практичного вдосконалення ро-

боти відповідних державних органів у інформа-

ційній сфері за згаданими вище напрямами. 

Практично всі державні органи, залучені до реа-

лізації заходів Партнерства, провели відповідні 

організаційно-штатні зміни, затвердили вну-

трішні плани, переглянули внутрівідомчу нор-

мативну базу щодо стратегічних комунікацій.

Крім цього, Секретаріатом Кабінету Міністрів 
України разом з Міністерством інформаційної 
політики України було забезпечено підготовку 

навчальних програм з різних аспектів публічної 
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комунікації для керівників відомств, співробіт-

ників профільних підрозділів у сфері публічних 

комунікацій, співробітників непрофільних під-

розділів тощо; створено єдиний веб-портал для 

оперативного обміну інформацією між відом-

ствами, контактами журналістів, а також мето-

дичними матеріалами.

Міністерство оборони України на виконання 

Плану, в рамках реалізації пакету Цілей парт-

нерства між Україною та НАТО, започаткувало 

нову програму Ціль партнерства С0021 «Стра-

тегічні комунікації», що передбачає комплекс 

системних заходів у цій сфері, які мають бути 

здійснені до кінця 2018 р.

У Національному університеті оборони створю-

ється відповідна навчальна база, запроваджена 

комплексна модель стратегічних комунікацій в 

МО та ЗСУ із залученням відповідних підроз-

ділів на всіх рівнях (як для зовнішніх, так і для 

внутрішніх комунікацій). 

Рішенням міністра оборони України визначено 

складові елементи сфери стратегічних комуні-

кацій відповідно до компетенції Міністерства 

оборони України та Збройних Сил України та 

розроблено завдання (повноваження) органів 

військового управління, відповідальних за їх 
реалізацію.

Модель функціонування системи стратегічних 

комунікацій на оперативному рівні пройшла 

апробацію в районі проведення Антитерорис-

тичної операції на території Донецької та Лу-

ганської областей.

Запроваджено діяльність Робочої групи Мініс-

терства оборони України з питань ефективних 

комунікацій як дорадчого органу, до завдань 

якого віднесено відпрацювання рекомендацій 

щодо підготовки та проведення інформаційних 

заходів стосовно інформування громадськості 

про діяльність Збройних Сил України, форму-

вання наративів, меседжів, організації їх відпо-

відного поширення.

У Міністерстві закордонних справ України 

вперше в історії відомства було створено Управ-

ління публічної дипломатії (грудень 2015 р.), що 

стало важливим кроком для зміцнення можли-

востей України у сфері стратегічних комуніка-

цій [9]. Наразі у взаємодії з українськими екс-

пертами та міжнародними партнерами України 

триває робота з розробки організаційних та ме-

тодичних кроків для подальшого вдосконален-

ня публічної дипломатії. Зокрема, розробля-

ються пропозиції щодо:

 розробки механізмів планування та оцін-

ки ефективності заходів публічної дипломатії;

 зміни підходів до підготовки осіб, які на-

правляються на роботу до закордонних дипло-

матичних установ України за напрямами «гума-

нітарні питання», «культура», «ЗМІ»;

 механізмів взаємодії з професійним мис-

тецьким середовищем у сфері культурної ди-

пломатії. 

МЗС традиційно приділяє значну увагу прове-

денню тренінгів для дипломатів з питань кому-

нікацій та публічної дипломатії. Зокрема, у пер-

шому кварталі 2016 року проведено тренінги:

 з комунікацій для групи керівників закор-

донних дипломатичних установ України (у вза-

ємодії з Посольством США в Україні);

 щодо публічних інструментів протидії гіб-

ридним загрозам (у взаємодії з Бюро протидії 

гібридній війні);

 щодо нових викликів та можливостей для 

дипломатії у сфері лобіювання інтересів Украї-

ни на міжнародній арені (у взаємодії з Посоль-

ством США в Україні). 

МЗС продовжує активно взаємодіяти з міжна-

родними партнерами з метою обміну досвідом 

у сфері стратегічних комунікацій. Зокрема, у 

цій сфері Міністерство співпрацює з НАТО, 

ЄС, США, Великою Британією, представники 

міністерства беруть участь у роботі групи «Дру-

зі України з питань стратегічних комунікацій», 

що об’єднує представників держав – членів ЄС, 

США та Канади.

На шляху впровадження реформи стратегічних 

комунікацій Міністерством інформаційної по-

літики досягнуто такі результати:

 створено координаційну групу з представ-

ників міністерств та відомств з питань впрова-

дження стратегічних комунікацій;

 розроблено концепцію системи навчання 

державних спеціалістів у сфері комунікацій та 

базові навчальні програми, проведено практич-

ну підготовку тренерів у цій сфері;

 надається постійна підтримка Міністер-

ству закордонних справ у впровадженні функції 

публічної дипломатії як складової частини сис-

теми стратегічних комунікацій;

 у рамках робочої групи проводиться робота 

щодо формування спроможностей у сфері страте-

гічних комунікацій у Збройних Силах України (як 
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одного з ключових учасників системи), що перед-

бачено Стратегічним оборонним бюлетенем;

 надається постійна підтримка щодо нав-

чання спеціалістів з комунікацій у державному 

секторі та організації взаємодії з партнерами з 

питань такого навчання.

Окрім того, наразі тривають погоджувальні про-

цедури між Секретаріатом Кабінету Міністрів 

України та Міністерством інформаційної політи-

ки щодо подальших етапів впровадження нової 

системи стратегічних комунікацій, у тому чис-

лі реформи урядових комунікацій як складової 

частини системи стратегічних комунікацій. За 

результатами таких погоджень Міністерство пла-

нує восени цього року розпочати пілотне функ-

ціонування єдиного офісу урядових комунікацій 

та оновлених комунікаційних департаментів у 

трьох центральних органах виконавчої влади.

Національним інститутом стратегічних до-
сліджень підготовлено аналітичні та науково- 

практичні матеріали, присвячені окремим 

 проблемам розбудови стратегічних комуніка-

цій, зокрема:

 «Запровадження комунікації органів дер-

жавної влади: виклики та завдання» [10];

 «Інформаційні виклики гібридної війни: 

контент, канали, механізми протидії» [11] та інші.

Висновки. На початковому етапі проведення 

Російською Федерацією широкомасштабної 

антиукраїнської інформаційної агресії віт-

чизняні державні органи продемонстрували 

недостатню спроможність протидіяти агре-

сору в інформаційній сфері, що передусім 

було пов’язано із неготовністю до належно-

го реагування на такого роду загрози. Досвід 

протидії інформаційній війні в Україні був 

отриманий вже під час війни, тоді ж поча-

ли формуватися форми і методи реагування 

на відповідні загрози. Вагоме значення для 

Украї ни у цьому процесі мало надання матері-

альної і технічної підтримки нашими міжна-

родними партнерами. 

У межах співпраці України та НАТО з питань 

стратегічних комунікацій було започатковано 

процес розбудови національної системи стра-

тегічних комунікацій. Підписання Секрета-

рем РНБО України та Генеральним секретарем 

НАТО Дорожньої карти Партнерства у сфері 

стратегічних комунікацій, а згодом – імпле-

ментація її положень у Плані заходів з реалізації 

Дорожньої карти, стали своєрідним поштовхом 

до очевидних зрушень щодо посилення інфор-

маційного потенціалу нашої держави у протидії 

російській інформаційній агресії, становлення 

системи стратегічних комунікацій.
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