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Президент РФ В. Путін веде дві війни, які взаємно підсилюють одна одну.
В одній війні задіяні бомби, інша  – інформаційна Прагнучи забруднити інформаційний простір фейками, 
суперечливою інформацією та відвертою брехнею, Путін розмиває межі реальності та ускладнює захист для 
України

Осередок боротьби з дезінформацією (Misinformation Cell) має на меті підтримати український народ 
в інформаційній війні. Завдяки добре скоординованим діям ми можемо озброїти комунікаційну спільноту та 
громадянське суспільство інформацією, необхідною для боротьби.

У цьому звіті ви знайдете кілька простих рекомендацій щодо наративу та контенту, необхідних для боротьби 
з пропагандою Путіна. Стратегія реагування на дезінформацію, розроблена в рамках Контрнаративної кампанії 
(Counter Narrative Campaign, або CoNaC), розглядає дезінформацію не через призму фактів і брехні, а через 
конкуруючі наративи. Ми боремося з історіями, побудованими на навмисное спотвореній реальності, за допомогою 
кращих історій: ми будуємо наші контрнаративи,базуючись на надії та правді. 

Україна вже перемагає в інформаційній війні спритністю та креативністю, а журналісти по всьому світу 
невтомно й ефективно працюють над спростуванням розвінчанням дезінформації. Ми не прагнемо замінити 
цю екосистему. Натомість наш Інструментарій Рреагування на Ппропаганду надає спеціалістам комунікаційникам 
у сфері PR та комунікацій, державному секторі, громадянському суспільстві та за його межами єдиний центр 
для отримання вказівок щодо наративу та рекомендацій щодо контенту. Сподіваємося, що наші інсайти також 
будуть корисними для журналістів, редакторів, продюсерів, політиків, неурядових організацій та бізнес-лідерів, 
які відіграють важливу роль в інформаційній екосистемі. Наші рекомендації не є вичерпними – ніщо не є, – але ми 
сподіваємося, що вони можуть стати корисним доповненням до нашої колективної зброї. Зі змінами У міру розвитку 
наративів будуть  також розвиватися і наші рекомендації.

Це заклик до дії. Ми працюємо з краудсорсингом інформації, і ми просимо вас поділитися цим якомога 
ширше. Як керівник Осередку боротьби з дезінформацією, я готовий співпрацювати з усіма, хто має спільні з 
нами цілі та готовий боротися. відданий цій боротьбі. Темні  Складні часи закликають нас відкинути розбіжності і 
разом боротися заради  загального е благо. тьбі. Темні  Складні часи закликають нас відкинути розбіжності і разом 
боротися заради  загального е благо.

Якщо ви можете співпрацювати з нами, збиратинакопичувати знання про поширення дезінформації або 
максимізувати поширення наших контрнаративів, будь ласка, зв’яжіться з нами.
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РОЗБУДОВУЄМО АРСЕНАЛ ДЛЯ БОРОТЬБИ 
З ПРОПАГАНДИСТСЬКОЮ ВІЙНОЮ ПУТІНА

Стефан Ролнік, керівник 
Осередку боротьби з 
дезінформацією Lynn PR.
stefan@lynnpr.co.uk

Stefan



• Проявів солідарності з Україною з усього світу 

• Контенту, який підкреслює виключення Росії зі світової 
спортивної спільноти, фінансового сектора та культури 

• Доказів російського варварства та ймовірнихімовірних 
військових злочинів 

• Контенту, який викриває російську клептократію та 
надзвичайну несправедливість і нерівність, які очолює 
Путін 

• Історій про повсякденних героїв та людські інтереси 
в Україні, які поділяють користувачі з усього світу 
(наприклад, домашні тварини)

• Контенту про російських військових, які викликають сором, 
демонструють недостатню компетентність або поразки 

• Прикладів перемог українських військових або актів 
спротиву 

• Мемів/контенту, які висміюють президента РФ В. Путіна, 
роблять його слабким та ізольованим 

• Контенту, який демонструє українську радість, єдність чи 
оптимізм перед лицем біди 

• Мемів та контенту, які підкреслюють силу Зеленського, 
стійкість і зв’язок зі звичайними людьми, на відміну від 
Путіна, який не має такого зв’язку.

НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
КОНТЕНТУ

Щоб боротися з пропагандистськими зусиллями 
президента РФ В. Путіна, Осередок боротьби з 
дезінформацією Lynn PR рекомендує комунікаційникам 
зосередитися на поширенні:
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАГУВАННЯ НА 
ПРОПАГАНДУ

Контрнаративи КонтентВразливі місцяСигнали

іноземні лідери
Стівен Сігал
агресія США

Палестина
розширення НАТО

Донбас
цензура

денацифікація
розтрощена машина

живий щит
Ультраправи Зеленський
Генерал Ганс Шпайдель

військові/кабінетні засідання
Інформаційна війна

Ядерна загроза
Кар’єра Зеленського

деморалізація України

Росія має глобальну 
підтримку

Росія – визволителька

Україна чинить звірства

Путін потужний і 
небезпечний

Зеленському не вистачає 
підтримки і він нездатний 

бути лідером

відповідь Заходу
не є єдиною

США мають 
історію хижака

 В Україні є 
ультраправі

Путін має 
диктаторський 

контроль

Зеленський був 
актором-коміком

Росія ізольована/
Україна має 
глобальну підтримку

Давид проти
Голіафа

Україна бореться за 
демократію

Путін втрачає 
контроль

Зеленський – 
людина моменту

Солідарність з усього світу

 глобальне відчуження Росії

Повсякденні історії героїв

російське варварство

клептократія

російські поразки/епізоди що 
викликають сором

українські перемоги

глузування/жарти про Путіна

Підбадьорюючий контент

Меми про Зеленського

Основні наративи
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Іноземні лідери – Кремль опублікував серію заяв, де 
демонструвалися телефонні дзвінки президента Путіна з 
лідерами деяких із найбільш густонаселених і найвпливовіших 
країн світу. (1))

Стівен Сігал – [спростовано] американський актор Стівен 
Сігал приєднується до російських військових зусиль. (2) 

Військова агресія США – США відповідальні за більшість 
випадків військової агресії в усьому світі. (3)

Палестина – Підтримка Заходом української самооборони, 
але відсутність підтримки Палестини демонструє 
антиросійську упередженість і є свідченням лицемірства. (4)

Розширення НАТО – відповідь Росії пропорційна загрозі з 
боку НАТО. (5) 

Донбас – [оскаржено] «українські націоналісти» вчинили 
насильницькі злочини проти російськомовного населення 
Донбасу. (6)

Цензура –   США мобілізують великі технологічні компанії для 
цензури точної інформації, яку поширює Росія (7) 

Денацифікація – [спростовано] Україна дозволяє неонацистам 
здійснювати «геноцид» і розпалювати русофобію на 
українській землі. (8)  

Розтрощений автомобіль – [оскаржено] Поширене відео 
показує, як українські військові розбивають автомобіль 
цивільного. (9)

Живі щити – [оскаржено] Президент Путін звинуватив 
«бандерівців і неонацистів» у використанні мирних жителів як 
живих щитів, як «терористи». (10)

Зв’язки Зеленського з крайніми правими – [оскаржено] 
Зображення Зеленського як союзника неонацистів. (11)

Генерал Ганс Шпайдель – Використання нацистського 
генерала, який згодом стане генералом НАТО, як доказ того, 
що Захід є наступником нацистів. (12) 

Військові та кабінетні засідання – Зображення зустрічей 
Путіна з військовими та високопоставленими чиновниками. 
(13)

Ядерна загроза – Збільшення загрози використання ядерної 
зброї як засобу стримування з боку Росії. (14)

Кар’єра Зеленського – Висміювання Зеленського за його 
кар’єру актора-коміка. (15) 

Деморалізація України – Спроби показати, що українська 
армія здається, а перемога Росії – неминуча. (16) 

СИГНАЛИ Зразок ключового контенту та тем, які відкрито чи приховано поширюються 
Кремлем або його союзниками. Багато з цих тверджень були спростовані, 
оскаржені чи обговорені:



• Росія має широку глобальну підтримку своїх дій, і 
їй протистоять однополярні центри сили на Заході 
(США/НАТО). 

• Росія не є агресором, це визволителька 
пригнобленого російського народу і просто 
захищається від агресивних дій НАТО і Заходу. 

• Україна є захисницею неонацизму, вчиняє звірства 
проти пригнобленого російського народу та 
кидає виклик міжнародному праву, намагаючись 
підтримувати цю злу систему. 

• Путін володіє великою владою і впливом як у своїй 
країні, так і в усьому світі, і Захід повинен боятися 
того, на що він здатний. 

• Президент Зеленський – це жарт, він не має 
підтримки чи єдності серед українського 
народу.

• Відповідь країн НАТО та решти світу не була 
повністю єдиним фронтом. Країни по-різному 
підходять до санкцій, а деякі авторитарні країни/
держави-ізгої підтримуютьпідтримають Путіна. 

• Сполучені Штати були лідером однополярного 
світу з моменту падіння Радянського Союзу і 
були втягнутівтягнені в низкубагато іноземних 
конфліктів, деякі з яких на Заході (наприклад, Ірак) 
розглядаються як невдачі. 

• В Україні існують ультраправі – як і в інших 
країнах по всьому світу – і з’явилися історії про 
акти расизму проти темношкірих людей, які 
намагаються втекти з України. 

• Президент Путін фактично перетворив Росію на 
поліцейську державу, де він контролює ЗМІ та 
уряд, що посилює вже існуючі небезпеки війни. 

• Президент Зеленський був комічним актором, 
тому, природно, є кадри, на яких він поводиться 
так, що за існуючими стандартами це можна 
вважати «непрезидентським».

Поширені історії, які підкреслюють цей набір 
сигналів: 

Об’єктивна правда, на яку спирається пропаганда:

ОСНОВНІ НАРАТИВИ ТА ВРАЗЛИВІ МІСЦЯ



• Ставши злочинцем, Путін ізолював Росію від світової 
спільноти, тоді як Україна має широку підтримку з 
боку захисників демократії. 

• Війна – це ситуація Давид проти Голіафа, 
коли Україна намагається захиститися від 
імперіалістичного хулігана. Як у сюжеті – завдяки 
наполегливості Україна досягне успіху. 

• Україна бореться не просто за своє виживання, а 
й за виживання демократії над тиранією. Україна, 
попри свою недосконалість, є на стороні свободи і 
справедливості. 

• Путін катастрофічно неправильно оцінив ситуацію 
в Україні і в кінцевому підсумку не досягне своїх 
ширших цілей. Його позиція в російському уряді 
більше не гарантована. 

• Зеленський – людина моменту і діє як справжній 
лідер. Він проявив мужність і рішучість, активізуючи 
свою країну і демократичний світ.

• Проявів солідарності з Україною з усього світу 
• Контенту, який підкреслює виключення Росії зі світового 

співтовариства у сфері спорту, фінансів та культури 
• Доказів російського варварства та ймовірних військових 

злочинів 
• Контенту, який викриває російську клептократію та 

надзвичайну несправедливість і нерівність, які очолює 
Путін 

• Історій про повсякденних героїв та людські інтереси в 
Україні, які поділяють користувачі в усьому світі (наприклад, 
домашні тварини) 

• Контенту про російських військових, які викликають сором, 
демонструють відсутність компетентності або поразки 

• Прикладів українських воєнних перемог або актів спротиву
• Мемів/контенту, який висміює президента Путіна, роблячи 

його слабким та ізольованим. 
• Контенту, який демонструє українську радість, єдність чи 

оптимізм перед лицем біди 

• Мемів та контенту, який підкреслює силу, стійкість 
та зв’язок Зеленського зі звичайними людьми, на 
противагу Путіну – який не має такого зв’язку.

Зразок контрнаративів, які можуть «вакцинувати» 
аудиторію від пропаганди Путіна:

Щоб боротися з пропагандистськими зусиллями президента 
РФ В. Путіна, Осередок боротьби з дезінформацією Lynn 
PR рекомендує спеціалістам з комунікації зосередитися на 
поширенні:

КОНТРНАРАТИВИ ТА КОНТЕНТ, ЯКІ МОЖНА 
РОЗВИВАТИ ТА, ПОШИРЮВАТИ



1.   https://twitter.com/KremlinRussia_E/status/1497113768744079360
2.   https://twitter.com/Shayan86/status/1498625378465857541 
3.   https://twitter.com/ChineseEmbinRus/status/1497162051973783553 
4.   https://twitter.com/richardxxx4/status/1498634446161027072 
5.   https://twitter.com/samhusseini/status/1498465293622038533
6.   https://t.me/MFARussia/11879 
7.   https://twitter.com/m_suchkov/status/1497611164573913094
8.   https://twitter.com/mfa_russia/status/1497262848027684865
9.   https://twitter.com/RussianEmbassyC/status/1497295496414732293
10.   https://twitter.com/mfa_russia/status/1497269427154440193 
11.   https://twitter.com/VanessaBeeley/status/1497303325791842304 
12.   https://twitter.com/OffGuardian0/status/1498398355608715268 
13.   https://twitter.com/KremlinRussia_E/status/1497990075195531264
14.   https://twitter.com/maxseddon/status/1497923042101575685
15.   https://twitter.com/VanessaBeeley/status/1498253247777329158
16.   https://twitter.com/DFRLab/status/1498342981526601737 

ЦИТАТИ ТА ПОДЯКИ

Дослідження Осередку боротьби з дезінформацією стали можливі 
завдяки невтомним зусиллям людей, які перевіряли факти, та завдяки 
роботі спеціалізованих організацій по всьому світу. Окрема подяка 
Шаяну Сардарізаде та Лабораторії цифрових судових досліджень 
Атлантичної ради, твіти, яких були неоціненними для спрямування нас 
до важливих спалахів дезінформації.
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