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РЕФЕРАТ

        У магістерській роботі з’ясовано різні підходи до визначення поняття

«стратегічні комунікації»,схарактеризовано систему стратегічних комунікацій 

та шляхи її реалізації та проаналізовано нормативно-правове забезпечення 

державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки й оборони 

України. Також з’ясовано специфіку паблік рілейшнз у системі комунікацій 

збройних сил, здійснено аналіз реклами в системі зав’язків з громадськістю 

Збройних сил України, з’ясовано роль військових засобів масової комунікації як

ретранслятора комунікаційної політики ЗСУ, визначено пріоритетні напрями

вдосконалення механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони

України та розроблено рекомендації щодо структури системи стратегічних 

комунікацій.

     Ключові слова: комунікації, стратегічні комунікації, механізми,Збройні сили 

України, паблік рілейшинз, реклама, військові засоби масової комунікації.

       In the master's work, various approaches to the definition of the concept of

“strategic communications” were clarified, the system of strategic communications

and the ways of its implementation were characterized, and the regulatory and

legal support of state mechanisms of strategic communications in the security 

anddefense sector of Ukraine was analyzed. The specifics of public relations in the

communications system of the armed forces were also clarified, advertising in the

public relations system of the Armed Forces of Ukraine was analyzed, the role of

the military media as a repeater of the communications policy of the Armed Forces

was clarified, priority areas for improving strategic communications mechanisms

in the Ukrainian security and defense sector were identified and developed

recommendations on the structure of the strategic communications system.

        Keywords: communications, strategic communications, mechanisms, Armed

forces of Ukraine, public relations, advertising, military media.

         

     


