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Характерними  особливостями  німецької мови права та  причинами, що 

ускладнюють  комунікативний процес між  фахівцями  і громадянами, є тісний 

зв'язок із загальновживаною мовою, використання номінативного стилю, складних  

синтаксичних конструкцій, високий ступінь абстракції правових понять. Мова 

права  має  бути зрозумілою простим громадянам,  адже  вони  повинні розуміти  

наміри  правової  держави, визнавати,   схвалювати їх та дотримуватися відповідних  

приписів. 
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The concept of “strategic communications” has recently become popular in the 

field of social communications. In the early 2000s the term was used mainly in the 
military, political and scientific circles of the USA and some European countries. 
Now there are many studies of strategic communications. This concept is being 
actively used in scientific works and official regulatory documents both in the world 
and in Ukraine. At the same time, there is still no generally accepted definition of 
what strategic communications are, how this system complex should be used in 
special works, and what is their goal. This creates uncertainty and discussions around 
even the basic components of this theoretical and practical phenomenon. 

This article analyzes the experience of using strategic communications in the 
North Atlantic Treaty Organization. Temporary occupation by the Russian Federation 
of part of the territory of Ukraine, fomentation of armed conflict in the eastern 
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regions of Ukraine, the need to build the country's security and defense capabilities 
and put into practice the best world experience, which today is reasonably considered 
by the experience of the NATO member states, which will provide an opportunity for 
membership.  

In this organization, actualize the elaboration and analysis of problematic issues 
of strategic communications as an effective counteraction in the hybrid war of 
Russian Federation in defense and security sector of Ukraine. 
       An analysis of the use of strategic communications in NATO has shown that it 
is an effective and up-to-date tool in the global information space that enables the 
active use of information and communication technologies to develop a clear 
information policy [1, p. 3]. 

For the first time, the issue of strategic communications development in Ukraine 
was raised in 2014 in the framework of the decisions taken at the NATO summit in 
Wales to support Ukraine in the face of Russian aggression. Alliance expressed 
readiness to provide advisory, practical and logistical assistance to Ukraine, including 
to consider launching a project to establish a national strategic communications 
center and situational centers within key authorities as a result of further developing a 
strategic communications system in the security and defense sector Ukraine, taking 
into account NATO's experience in this field, is extremely urgent. 
            The leading strategic communications experts say that we are currently in the 
process of forming a model for building a strategic communications system, but the 
system has not even been fully built yet. Important problems associated with the 
formation of an effective strategic communications system in Ukraine are finding a 
clear understanding of its components and effective coordination of the strategic 
communication entities at different levels with their own hierarchy, decision-making 
system.  

The main task of the state is to ensure the unity of the actions of these structures 
within a single vector of activity due to the overall practical coordination of actions 
and the creation of a system of unified messages that do not contradict each other. 
            At the instrumental level, an effective system of strategic communications is, 
above all, a uniquely formalized model of interaction between agencies, their 
operational co-ordination for the affirmation of a certain narrative, formed not only 
by the state itself, but in close interaction with representatives of society: scientists, 
experts, and public activists. In view of this, the issue of building a strategic 
communications system is a matter of coordination. 

Strategic communications as a complex concept includes local, regional, state 
and interstate level. Their main task is to increase industrial efficiency, economic and 
political stability, raising the level of culture by achieving quality interaction between 
the leadership of the state and its people through the channels of promotion of the 
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relevant ideas. Information policy, means of communication with public, public 
diplomacy, psychological manipulations, information activities are all elements of 
strategic communications, the main purpose of which is expanding the audience in 
order to promote more actively national ideas in accordance with the adopted 
strategy. 
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Процес державних перетворень, який нині відбувається в Україні, 

відображається як на суспільстві загалом, так і на кожній людині зокрема. Усе 

це зумовлює необхідність адаптації громадян до нових умов життя й 

підвищення рівня правової свідомості представників різних верств  населення, а 

саме здобувачів вищої освіти. 
За думку науковців, структура правосвідомості складається з таких 

компонентів: раціонально-ідеологічний, соціально-психологічний, поведінковий 

[2]. 
Психологічними детермінантами правосвідомості є свідомість, розум і 

воля, які забезпечують людині можливість критично сприймати навколишнє 

буття, усвідомлювати й визначати своє місце в соціумі, програмувати свою 

перспективу та скеровувати свої дії згідно з визначеною метою. Це є важливим 

аспектом формування усвідомленої особистості здобувача вищої освіти. 


