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Ільницька У.В., Національний університет “Львівська політехніка” 

Ільницька Уляна Вікторівна – аспірантка кафедри політології 
Національного університету “Львівська політехніка”. Коло наукових 
інтересів торкається питань демократизації політичного процесу в Україні та 
засобів PR технологій в різних сферах суспільно-політичного життя.  

Інститут Паблік Рилейшнз (PR)    
Збройних Сил України: 
особливості становлення  

та функціонування в демократичній 
державі 

У статті обґрунтовується необхідність становлення та розвитку інституту PR Збройних 
Сил України як елементу демократичної правової держави. Паблік Рилейшнз розглядається як 
багатокомпонентна та поліаспектна система комунікацій; аналізується досвід PR в арміях 
західних країн; висвітлюються теоретико-методологічні засади; формулюються основні 
напрямки та завдання Паблік Рилейшнз Збройних Сил України. 

 
In the article the idea of necessity of the formation and development of the institute PR of the Armed 

Forces as the attribute of the democratic state is substantated. PR is observed as manycompounded and 
polyaspected system of communication. The experience of PR in the western armies is analysed. The 
problems of theoretical-methodological questions, directions and tasks of PR of Armed forces of 
Ukraine are discovered and cleared.  

П остановка та актуальність 
проблеми. Осмислення досвіду 
політичного функціонування 
силових структур, Збройних Сил 

(ЗС) зокрема, як в нашій державі, так і за її 
межами, переконливо доводить, що однією з 
умов ефективного функціонування структури 
та адекватного сприйняття її громадськістю є 
позитивно сформований політичний імідж 
організації та налагоджена співпраця із 
на с е л енням  з  метою  до с я гн ення 
взаєморозуміння та співробітництва. Крім того, 
демократизація суспільства вимагає більшої 
відкритості Збройних Сил, впровадження нових 
форм контактів Міністерства оборони із 
населенням, співробітництва структури з 
державними установами та неурядовими 
організаціями ,  формування  інституту 
цивільного контролю над Армією та 

налагодження ефективної взаємодії між 
Збройними Силами та  громадськістю. У межах 
вирішення цих завдань особливої актуальності 
набуває використання засобів, методів та 
прийомів інноваційної для українських 
Збройних Сил технології Паблік Рилейшнз 
(Public relations) – багатокомпонентного засобу 
комунікації, спрямованого на забезпечення 
діалогових відносин між Армією та 
населенням, стимулювання громадської 
активності, підвищення авторитету й довіри та 
формування громадської думки в бажаному 
напрямку.  

 Виникнення, формування та розвиток 
інституту Паблік Рилейшнз (PR) зумовлений 
зміцненням демократичних засад суспільства, в 
якому людина сприймається як індивідуальність, 
особистість, і формування громадської думки 
відбувається лише шляхом переконування, а не 
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примусу, диктату та застосуванням командно-
адміністративних методів, що характерне для 
тоталітарних режимів. 

 В умовах демократії та інтенсивного розвитку 
громадянського суспільства виникає об’єктивна 
необхідність в створенні нової атмосфери 
відносин між Збройними Силами та населенням, 
у впровадженні принципово нових підходів до 
здійснення політичної комунікації та в 
формуванні моделі взаємовідносин, яка базується 
на  засадах  прозорості ,  відкритості , 
поінформованості, достовірності, ясності та 
компетентності. Успішну реалізацію цих завдань 
забезпечує Паблік Рилейшнз, мета якого – 
налагодження двостороннього спілкування 
структури та громадськості для виявлення 
споріднених  інтересів  і  досягнення 
взаєморозуміння. Ціль PR – створення та 
підтримання позитивного іміджу; формування 
громадської думки; робота з населенням з метою 
інформування, пояснення, роз’яснення основних 
засад та принципів функціонування структури; 
передбачення та подолання криз; лобіювання 
інтересів тощо.  
Глобальність завдань, які вирішує Паблік 

Рилейшнз у контексті відносин організації та 
громадськості дає підстави говорити про 
необхідність широкого використання PR-
технологій в комунікативній політиці Збройних 
Сил України, створення концептуальних засад 
для впровадження інновацій та адаптацію до 
українських реалій світового досвіду.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

На сьогодні, на жаль, спостерігається 
недооцінка інституту Паблік Рилейшнз в 
Збройних Силах України. Відсутня чітка 
стратегія його становлення та розвитку. 
Залишається невирішеною проблема підготовки 
спеціалістів-професіоналів. Актуальною є 
потреба в науково розробленій та науково 
обґрунтованій концепції комунікативної 
діяльності Збройних Сил з метою формування 
позитивного іміджу структури.  

 Слід відзначити, що у вітчизняній науці 
проблема становлення та розвитку інституту 
Паблік Рилейшнз в Збройних Силах практично 
не досліджувалась. Відсутні грунтовні наукові 
праці, в яких би глибоко та всебічно 
висвітлювались концептуально-категоріальні й 
технологічні основи PR в Збройних Силах.  

 Окремі теоретико-методологічні аспекти 
вивчення  проблеми  представлені  в 
дослідженнях Почепцова Г., Бебика В., 
Королько В., Тихомирової Є., Леонтьєвої Л., 
Литвиненко О. Проте у відзначених роботах 
тема позбавлена комплексного висвітлення, 
відсутній системний підхід до проблеми.  

 Мета  та завдання дослідження . 
Актуальність проблеми вимагає постановки 
наступних завдань: розглянути інститут зв’язків 
з громадськістю в Збройних Силах як складну 

багатокомпонентну й поліаспектну систему 
комунікації, виявити його сутність, зміст та 
особливості; визначити стратегію Паблік 
Рилейшнз в армії України; науково 
обґрунтувати методологічні засади, напрями 
та завдання PR в Збройних Силах; 
проаналізувати досвід становлення, 
функціонування та розвитку інституту 
зв’язків із громадськістю в арміях західних 
демократичних держав; визначити шляхи та 
методи  впровадження  досвіду  та 
адаптування його до українських реалій.  
Основний  виклад .  Зв ’язки  з 

громадськістю в Збройних Силах є новою 
для України формою оптимізації стосунків 
Армії та населення, адекватних принципам 
сучасної демократії. Інститут Паблік 
Рилейшнз в Збройних Силах знаходиться на 
початкових етапах становлення і, слід 
зазначити, що його розвиток відбувається 
доволі повільно та невпевнено. Це 
зумовлено впливом таких факторів, як 
відсутність нормативно-правової бази; 
незначний досвід; побоювання привернути 
увагу громадськості до суперечливих 
питань, проблем та кризових ситуацій; 
особливості політичної культури, пов’язані з 
певним відчуженням народу від політики; а 
також несформованість громадянського 
суспільства і, як наслідок, відсутність 
попиту на розвинену систему комунікацій 
Збройних Сил з громадськістю. Фахівці 
зазначають,  що саме формування 
громадянського суспільства вимагає 
наближення силової структури до населення 
та налагодження прямих та зворотних 
зв’язків. 

 Досвід країн розвиненої демократії, де 
інститут PR в Збройних Силах досягнув 
високого рівня досконалості, вимагає 
глибокого його вивчення й впровадження в 
Україні з урахуванням особливостей 
ментальності нашого суспільства. 

 В західних державах зв’язки з 
громадськістю є атрибутом демократії й 
важливою складовою комунікативної 
політики Збройних Сил. Військово-
політичне керівництво таких країн як 
Великобританія, США, Канада, Німеччина, 
Франція, Японія забезпечує максимальний 
розвиток контактів армії з населенням та 
докладає значних зусиль для залучення 
громадськості до якомога ширшого 
обговорення військових проблем. Щорічна 
“Біла книга” з питань оборони надає 
цивільному населенню систематичну 
узагальнену інформацію про стан Збройних 
Сил цих країн, а спеціальний розгалужений 
апарат із зв’язків з громадськістю є в усіх 
основних ланках силової структури [12, с. 
28].  
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 Особливо велика увага в західних 
демократичних  країнах  приділяється 
підтриманню контактів військовослужбовців з 
населенням у місцях дислокації армійських 
частин. Для цього використовуються такі 
загальноприйняті форми як запрошення 
цивільного населення на святкування 
історичних дат та ювілеїв, пов’язаних з 
боротьбою за національну незалежність або 
встановленням нині існуючої державності. З 
нагоди відзначення     чергової річниці 
проводяться яскраві масові заходи, видається 
б е з л і ч  к н и г ,  б р ошур ,  б у к л е т і в , 
розповсюджуються  сувеніри, плакати, 
календарі, значки тощо. Традиційними в США, 
Великобританії, Франції, Німеччині стали 
паради військ, марші військових оркестрів, 
військово-спортивні свята, що проводяться за 
участю цивільного населення, демонстрація 
техніки та зброї, катання людей на танках та 
бронетранспортерах, запрошення відвідувачів 
для прогулянок у морі на бойових кораблях та 
для польотів на літаках або гелікоптерах. В 
Японії традиційним є запрошення місцевих 
жителів на маневри та навчання “сил 
самооборони”. За рік гарнізони японської армії 
відвідують в середньому 4 млн. чоловік, а 
близько 20 млн. японців (16% населення 
країни) мають безпосередні контакти з 
військовослужбовцями [12, с. 29]. 
В багатьох західних державах для залучення 

цивільного населення до армійського життя, 
командування регулярно проводить “дні 
відчинених дверей”, коли бажаючим 
пропонується провести кілька діб у військовій 
частині, де їх переодягають у військову форму 
й дають можливість жити за правилами 
внутрішнього розпорядку. 
Формування позитивного іміджу армії та 

налагодження контактів з молоддю – пріоритетні 
завдання для окремої категорії офіцерів 
Міністерства оборони Німеччини, функціональні 
обов’язки яких становить систематичне 
відвідування шкіл, молодіжних кафе, барів, 
дискотек, проведення просвітницько-виховних 
бесід, роз’яснення стратегічних напрямків 
військової політики та створення в свідомості 
молодих людей мотивації до служби в німецьких 
Збройних Силах.  
Інститут Паблік Рилейшнз армії США є 

важливою складовою військово-політичної 
доктрини та стратегічним напрямком 
комунікативної політики Сполучених Штатів. 
Щорічні витрати на зв’язки з громадськістю в 
рамках Міністерства оборони США складають 
1,9 млрд. доларів. 65 млн. дол. – витрати на 
утримання військових оркестрів; 13 млн. дол. – 
фінансування повітряних команд та виступів 
парашутистів; 11 млн. – вартість утримання 
військових музеїв, 1 млрд. доларів американці 
витрачають на рекламу призову [9, с. 156]. В 

рамках Міністерства оборони функціонує 
“Infoschool”, де вивчають основи налагодження 
комунікацій із громадськістю. До PR-роботи в 
Міністерстві залучено близько 1000 осіб [9, с. 
58].  

 Складовою PR-стратегії США є робота з 
молоддю. Для учнів старших класів 
(бойскаутів) створюються воєнізовані табори, 
програма перебування в яких передбачає життя 
за військовим зразком. Навчання майбутніх 
офіцерів Збройних Сил США проходить в 
цивільних університетах та коледжах, що 
сприяє подоланню корпоративної замкненості 
офіцерського корпусу.  

 Для покращення іміджу армії Сполучені 
штати Америки широко використовують 
найрізноманітніші канали. Зокрема, після подій 
11 вересня відбулась зустріч представників 
Пентагону та Голівуду, на якій обговорювались 
стратегії формування іміджу армії через кіно та 
індустрію розваг [10, с. 520-521]. Героями 
майбутніх фільмів стануть американські 
військовослужбовці, репутація яких буде 
виключно позитивною. 

 Важливою частиною PR-програми Збройних 
Сил США є продумана, спланована, детально 
розроблена інформаційна політика, яка, на 
думку військових аналітиків, забезпечує 
створення  й підтримку позитивного 
політичного іміджу структури та формування 
громадської думки в бажаному напрямку 
завдяки домінуванню в інформаційному 
просторі та управлінню інформаційними 
потоками. В межах інформаційної політики ЗС 
США, що є складовою PR-стратегії, 
розробляються інформаційні та інформаційно-
психологічні операції, які спеціалісти 
визначають як системи впливу на масову 
свідомість; заходи, що здійснюються з метою 
досягнення  інформаційної  переваги ; 
сплановане використання засобів, форм, 
методів розповсюдження інформації для впливу 
на настанови та поведінку [6, с. 223].Сьогодні у 
США системи спеціальних інформаційно-
психологічних операцій створені як в рамках 
ЦРУ, так і Міністерства оборони. 

 У Пентагоні діє Виконавча Рада з 
інформаційної політики, яка ухвалює рішення з 
питань створення PR-текстів, розповсюдження 
інформації через ЗМІ та контролює 
функціонування інформаційних потоків щодо 
військової політики держави. Нова доктрина 
Пентагону “Інформаційні війни” містить 
технології впливу на масову свідомість з метою 
створення позитивного іміджу армії та 
формування громадської думки [3, с. 269-270].  

 Підрозділи спеціальних інформаційно-
психологічних операцій у складі армій та 
спецслужб існують та ефективно функціонують 
у Німеччині, Великобританії, Франції, Ізраїлі та 
інших розвинених країнах, забезпечуючи 
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домінування структури в інформаційному 
просторі, створюючи її позитивний імідж та 
формуючи громадську думку в бажаному 
напрямку в контексті загальної PR-стратегії 
Збройних Сил.  

 Вищенаведені факти яскраво ілюструють 
значимість та важливість Паблік Рилейшнз для 
армій розвинених демократичних держав. 
Зв’язкам з громадськістю та плануванню 
інформаційної політики, як складової PR- 
стратегії, приділяється велика увага. Всі PR-
заходи, інформаційні кампанії фінансуються 
державою, заздалегідь плануються і проведення 
їх суворо фіксується. Результативність та 
ефективність Паблік Рилейшнз в Збройних 
Силах таких демократичних країн як США, 
Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, 
Японія підтверджуються високим рейтингом 
довіри населення до армії, стійким позитивним 
іміджем Збройних Сил та престижністю 
професії військовослужбовця.  

 Отже, аналіз досвіду ефективного та 
результативного функціонування інституту 
Паблік Рилейшнз в арміях західних держав, 
свідчить про необхідність ґрунтовного його 
вивчення та впровадження PR-технологій у 
військову політику України.  

 Потреба у становленні та функціонуванні 
інституту Паблік Рилейшнз Збройних Сил у 
нашій країни зумовлена широкомасштабним 
реформуванням структури, створенням 
сучасної ,  з  характерними  ознаками 
Євроатлантичної моделі, української армії, 
прагненням забезпечити відповідність світовим 
стандартам, за якими інститут PR є важливою 
складовою військової політики. Крім того, 
детермінуючими факторами розвитку Паблік 
Рилейшнз в українських Збройних Силах 
можна назвати: низький рівень довіри 
населення до армії, негативний імідж Збройних 
Сил, падіння престижу офіцерської професії, 
прагнення молоді уникнути військової служби, 
критика армії (деколи безпідставна), 
упереджено негативний підхід до висвітлення 
діяльності структури в засобах інформації, 
функціонування в суспільстві чуток та пліток, 
існування в масовій свідомості стійких 
негативних стереотипів, а також відсутність 
повної, об’єктивної інформації про діяльність 
структури, що породжує безліч випадків 
непорозумінь. Необхідність формування 
позитивного політичного іміджу українських 
Збройних Сил очевидна. Не викликає 
заперечень й потреба у створенні в громадській 
свідомості нових уявлень про роль та місце 
армії в суспільстві, що відповідає сучасній 
Євроатлантичній моделі Збройних Сил, а також 
у становленні якісно нової системи 
взаємозв’язків структури із громадськістю. 
Реалізацію цих завдань забезпечить ефективно 
функціонуючий інститут Паблік Рилейшнз 

Збройних Сил України. Однак, варто зазначити, 
що технології PR не в змозі замінити 
реальність; створений позитивний імідж не 
приховає негараздів та проблем структури. PR 
лише показує реальність у найбільш 
сприятливому світлі. Тому формування іміджу 
та налагодження комунікацій із громадськістю 
повинно відбуватись паралельно із процесом 
реформування армії.  

 Явище Паблік Рилейшнз – багатоаспектне та 
багатогранне. В сучасній науці існує багато 
його трактувань та тлумачень. Узагальнюючи 
численні дефініції та різноманітні підходи до 
з’ясування сутності PR, представимо 
визначення Паблік Рилейшнз в Збройних Силах 
(ЗС), враховуючи специфіку та особливості 
структури. Отже, PR в ЗС – це система 
інформаційно–аналітичних та процедурно-
технологічних дій, спрямованих на 
організацію комунікативного простору, з 
метою формування та підтримки позитивного 
іміджу структури Збройних Сил та 
гармонізації політики Міністерства оборони із 
суспільними інтересами; це усталена 
комунікативно-психологічна взаємодія Армії 
та громадськості, мистецтво налагодження 
взаємовигідних зв’язків між нею та 
населенням в інтересах усього суспільства; а 
також особлива функція управління, що 
передбачає вивчення й аналіз настроїв 
громадськості, дослідження громадської 
думки, реагування на неї й сприяє реалізації 
програми дій, спрямованих на збалансування 
інтересів суспільства та Збройних Сил, 
осмислення існуючих протиріч, прогнозування 
конфліктів, встановлення двостороннього 
спілкування. 

 Розглядаючи теоретичні аспекти Паблік 
Рилейшнз Армії, доцільно проаналізувати 
об’єкт і суб’єкт. 

 Об’єктом PR Збройних Сил є громадськість, 
характерною  особливістю якої є її 
структурованість, неоднорідність. В науковій 
літературі розрізняють зовнішню (відкриту) та 
внутрішню (закриту) громадськість.  

 Під поняттям “внутрішня (закрита) 
громадськ і с т ь”  прийнято  розум і ти 
громадськість власне організації, її працівників. 
В  Збройних  Силах  – це  кадрові 
військовослужбовці, керівний склад. 

 Структура  “зовнішньої  (відкритої) 
громадськості”, на яку спрямовується вплив PR 
Збройних Сил, складається з різних соціальних 
груп, організацій, установ. Можна виокремити 
такі цільові сегменти: допризовники, 
призовники, їх батьки, молодь, особи 
працездатного віку, пенсіонери та ветерани 
війни; органи  держави,  включно  з 
представниками законодавчої, виконавчої 
судової влади центрального та місцевого рівнів, 
органи місцевого самоврядування; міжнародна 
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спільнота та міжнародні організації; засоби 
масової  інформації  (регіональні  та 
загальнодержавні); громадсько-політичні 
організації та об’єднання. Саме на ці цільові 
сегменти спрямовується комунікативний PR-
вплив. Слід зазначити, що ігнорування фактору 
неоднорідності громадськості, орієнтація на 
гомогенну спільноту, прагнення охопити 
інформаційним впливом багаточисельну 
аудиторію, часто призводить до зворотного 
ефекту, тобто не досягається бажаний результат 
й відсутня очікувана реакція населення. 
Реалізація PR-програми вимагає попередньої 
ідентифікації й визначення пріоритетності 
цільової групи. 

 Суб’єктом Паблік Рилейшнз в Армії є сама 
структура Збройних Сил з розгалуженою 
системою центрів зв’язків із громадськістю, а 
також прес-центрів, прес-служб. 
В Україні в 1997 році була розроблена й 

створена єдина інформаційна система Збройних 
Сил із підрозділами на рівні Міністерства 
оборони, видів Збройних Сил та військових 
округів, армійських корпусів і дивізій. Головна 
її мета – оперативне та всебічне інформування 
як військових журналістів так і суспільства 
загалом про події в українській армії, що є 
складовою  частиною  демократичного 
цивільного контролю над Збройними Силами, а 
також для розробки та проведення 
інформаційної політики Міністерства оборони. 
До інформаційної структури входять такі 
підрозділи як прес-служба Міноборони; прес-
центри видів Збройних Сил та оперативних 
командувань; прес-центри армійських корпусів; 
офіцери із зв’язків з пресою в окремих дивізіях 
чи гарнізонах [2, с. 306].  
Інформаційні підрозділи, діючи в інтересах 

Міністерства оборони, командування видів 
Збройних Сил та оперативних командувань 
ЗОК, окремих об’єднань і з’єднань, здійснюють 
систематичну діяльність для підтримання 
престижу Армії нашої держави та забезпечення 
її відкритості перед суспільством; інформують 
громадськість про функціонування Збройних 
Сил; а також, на рівні своєї компетентності та 
підпорядкування, відстоюють у засобах масової 
інформації позицію Міністерства оборони щодо 
найважливіших  аспектів  військового 
будівництва. В цьому контексті PR можна 
визначити як організацію діяльності в 
інформаційному  просторі, управління 
інформаційними процесами та керування 
потоками інформації. 

 Розглядаючи PR як комунікативно-
психологічну взаємодію організації з 
громадськістю, основу якої становить модель 
компромісу, можна визначити основні функції 
Паблік Рилейшнз в Збройних Силах. 
Пріоритетними вважаються: інформативна 
(надання повної, об’єктивної, актуальної 

інформації про діяльність структури; створення 
єдиної системи координат для сприйняття 
повідомлень); інформаційно-експресивна 
функція (представлення оціночної, емоційно 
забарвленої інформації); комунікативна 
(забезпечення обміну інформацією між 
громадськістю та структурою ЗС, налагодження 
взаємодії); інтеграційно-комунікативна 
(формування  за гального  емоц ійно -
психологічного настрою цільової аудиторії); 
соціалізуюча функція (створення або зміна 
соціально-політичних установок щодо Збройних 
Сил, формування єдиних ціннісних орієнтацій 
населення);  організаційно-поведінкова 
(прагматична) функція (стимулювання 
конкретних дій цільової аудиторії в певному 
напрямку, їх ініціювання, припинення або зміна, 
переконування громадськості, спонукання до 
певних рішень, реакцій); прогностична функція 
(прогнозування тенденцій розвитку відносин між 
структурою Збройних Сил та громадськістю, 
передбачення змін орієнтацій цільових аудиторій, 
їх установок, цінностей. Своєчасне прогнозування 
дозволяє спланувати стратегічні напрямки 
інформаційної політики Міністерства оборони, 
попередити небажані реакції та дії з боку 
громадськості); захисна функція(передбачає 
захист інтересів як української Армії, так і 
населення. Такий результат досягається завдяки 
моніторингу громадської думки, що проводять 
фахівці з Паблік Рилейшнз, та ефективно 
функціонуючого зворотного зв’язку.  

 Вищезазначені функції Паблік Рилейшнз в 
Збройних Силах покликані забезпечувати 
реалізацію найголовнішої, яку можна 
визначити як функцію гармонізації суспільних 
відносин, налагодження двостороннього 
спілкування, досягнення взаєморозуміння, 
взаємовизнання між Армією та населенням; 
створення позитивного політичного іміджу ЗС 
через надання інформації та проведення PR 
заходів з метою формування громадської 
думки.  

 PR-стратегія Збройних Сил, яка реалізується 
паралельно із програмою реформування Армії, 
покликана забезпечувати розв’язання наступних 
завдань:  

- створення позитивного політичного іміджу 
Армії в цілому, як в Україні, так і на міжнародній 
арені; представлення армії як сильної бойової 
одиниці; формування іміджу Міністра та інших 
посадових осіб; 

- налагодження, розширення та розвиток 
контактів із цивільним населенням, підтримка 
конструктивного діалогу між структурою та 
елементами громадянського суспільства, 
забезпечення  гармонізації  стосунків ; 
просвітницька робота; організація та проведення 
широкомасштабних кампаній з роз’яснювальною 
метою; сприяння виробленню єдиної точки зору 
на військову політику держави; 
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- вивчення та формування громадської думки, 
виявлення тенденцій її змін; організація 
ефективного зворотного зв’язку (від населення до 
структури);  

- надання вичерпної, систематичної, актуальної, 
своєчасної інформації про поточну діяльність 
структури ЗС; створення видимості структури, 
популяризація своєї діяльності; 

- управління інформаційними потоками, 
забезпечення цілеспрямованого впливу на 
громадськість, захист інформаційного простору, 
створення інформаційної безпеки для іміджу 
Збройних Сил; передбачення, профілактика і 
нейтралізація  конфліктів , запобігання 
непорозумінь між структурою та громадськістю; 
управління кризовими ситуаціями; розробка 
заходів, спрямованих на виявлення та ліквідацію 

чуток, пліток; спростування неправдивої 
інформації, блокування безпідставного негативу 
та компромату; 

- реагування на спроби дискредитації 
Збройних Сил та дестабілізації політичної 
ситуації; протидія можливій дезінтегруючій 
інформаційній кампанії проти української 
армії; формування ефективної системи захисту;  

- лобіювання армійських інтересів (бюджет, 
соціальне забезпечення, будівництво житла 
тощо); створення впливового військового 
“лобі” в українському парламенті. 

 Фахівці з Паблік Рилейшнз, що працюють у 
прес-центрах ,  прес-службах ,  центрах 
громадських  зв’язків Збройних Сил, 
виступають як посередники між структурою та 
різноманітними групами населення. Саме така 
посередницька діяльність, що забезпечує 
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