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БОЙОВІ НАРАТИВИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ 
ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН 

(досвід російсько-української гібридної інформаційної війни 2014–2021 рр.) 

Актуальність представленого в статті дослідження полягає в особливостях і специфі-
ці проблематики роботи з контентом у сучасних медіа. Ці особливості полягають у вико-
ристанні мультидисциплінарних підходів, що забезпечуватимуть інтегровании  ефект. 
Одним із таких підходів є використання поняття «наратив» у процесах сучасних інфор-
маціи них віи н, як в інноваціи них соціальних, так і в традиціи них медіа. Наратив є муль-
тидисциплінарним явищем, це базова одиниця формування тексту в літературознавстві, 
технологія формування сенсів у філософії , носіи  ключових меседжів в інтернет-
лінгвістиці та засіб пізнання навколишнього середовища в психології . 

З огляду на заявлену актуальність основним предметом дослідження є процеси ство-
рення та використання наративів, що застосовуються для здіи снення деструктивного 
впливу на інтернет-користувачів. Вирішення цього завдання відбувається з використан-
ням таких методів, як аналіз і синтез (на основі результатів попередніх досліджень), спо-
стереження (моніторинг медіа та виявлення конкретних фактів, тенденціи , закономір-
ностеи ), моделювання (алгоритмів функціонування наративів). 

У результаті проведеного дослідження було запропоновано та обґрунтовано введен-
ня в науковии  обіг нового поняття «бои ові наративи», що подається як сюжети деструк-
тивного спрямування, які поділяються на супернаративи (основні сюжети) і субнаративи 
(окремі елементи основних сюжетів). Основним об’єктом дослідження, на основі якого 
розкрито це поняття, є супернаратив «ностальгія за СРСР» та субнаративи, що и ого су-
проводжують. Також було представлено основнии  алгоритм проникнення деструктив-
них росіи ських наративів у медіапростір Украї ни через три фільтри (росіи ські, проросіи -
ські, проукраї нські ЗМІ). 

У якості перспектив подальшого вивчення представленої  в статті проблематики, ви-
значено необхідність поглибленого дослідження механізмів управління інформаціи ними 
процесами в медіа та розробки механізмів захисту від інформаціи них атак із викорис-
танням бои ових наративів. Одними з базових передумов таких рішень є формування 
критичності мислення, інформаціи ної  стіи кості та медіаграмотності в украї нському медіа 
середовищі. 

Ключові слова: наратив; інформаціи на віи на; медіа; медіабезпека. 

 
Актуальність. Сучасні інформаціи ні віи ни — 

це передусім протистояння ідеи , образів, ідеоло-
гіи , міфів. Таке протиборство передбачає або ї х 
захист, або нав’язування противнику з метою 
отримання контролю за и ого інформаціи ним по-
лем. Саме з інформаціи них баталіи  починаються 
сучасні геополітичні конфлікти, і саме вони ї х 
закінчують. Головною зброєю в цих віи нах є ка-
нали комунікації , які складаються з традиціи них 
ЗМІ (преси, радіо, телебачення) та інноваціи них 
соціальних медіа (інтернет-видань, соціальних 
мереж, месенджерів, блогів). У якості боєприпасів 
у форматі інформаціи них віи н використовують 
подані у вигляді тематичного контенту меседжі, 
міфи, ідеї , які разом формують наративи, що, на 
наш погляд, можна визначити як інтегровані засо-
би донесення до свідомості та підсвідомості люди-
ни необхідної  інформації . Ця інформація, своєю 
чергою, на основі базових неи рокомунікаціи них 

законів формує певні емоціи ні стани, за допомо-
гою яких здіи снюється зовнішнє управління 
поведінкою опонента або внутрішніх цільових 
груп. Саме так виглядає сьогодні базовии  алго-
ритм стратегічного управління комунікаціи ними 
процесами в будь-якому сучасному суспільстві. 

Мета статті. Спираючись на матеріали дослі-
дження росіи сько-украї нської  гібридної  інфор-
маціи ної  віи ни (2014–2020 рр.), визначити осно-
вні бои ові (атакуючі) наративи, проаналізувати 
ї х структуру та запропонувати ї х класифікацію. 

Завдання статті: 
• визначити рівень розкриття проблеми вико-

ристання бои ових (атакуючих) наративів в інфор-
маціи них віи нах у науковіи  і спеціалізованіи  
літературі; 

• окреслити зміст і сутність поняття «нара-
тив» та параметри и ого використання в інфор-
маціи них віи нах; 
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• виявити и  систематизувати ключові бои ові 
(атакуючі) наративи, які використовуються в ме-
жах росіи сько-украї нської  інформаціи ної  віи ни; 

• розробити рекомендації  щодо подальшого 
вивчення та створення ефективних засобів боро-
тьби з деструктивними наративами в ситуації  
інформаціи ної  віи ни. 

Рівень розробленості теми. Наратив є стри-
жневим поняттям такої  специфічної  літературо-
знавчої  дисципліни, як наратологія, що виникла 
в 60-х рр. ХХ ст. Серед ї ї  засновників сучасні до-
слідники називають таких учених, як В. Пропп, 
В. Шкловськии , М. Бахтін, Н. Фридман, В. Фюгер, 
П. Рикер (Мамуркина, 2011, с. 226). У 80-х рр. ХХ ст. 
навіть велася мова про «наративнии  поворот»  
у соціальних науках. Основним леи тмотивом цього 
повороту І. Троцук уважає «ствердження, що функ-
ціонування різних форм знань можна зрозуміти 
лише через розгляд ї х наративної , оповідної , 
природи» (2004, с. 41). 

Отже, поняття «наратив» у літературознавстві 
визначається як «логоцентричне розповідання 
(оповідання, повість, роман тощо) із відповідною 
структурою та процесом самоздіи снення як спо-
собу буття оповідного тексту, одночасно об’єкт  
і акт повідомлення про справжні чи фіктивні події , 
здіи снювании  одним (кількома) наратором, адре-
совании  іншому (чи кільком) наратору» (Ковалів, 
2007, с. 89). 

Тема наративів є багатовекторною та має 
різноманітну спеціалізацію, яка формується від-
повідно до особливостеи  контексту і сфери засто-
сування. 

У сучасніи  психології  існує окремии  науковии  
напрям, якии  визначається як наративнии  підхід. 
Він полягає у ствердженні, що описати або ви-
значити життя в цілому або окремі и ого фрагме-
нти наи зручніше за допомогою наративу (Эпш-
теи н, 2007). Таким чином доводяться образність  
і символізм людської  свідомості, які допомагають 
краще сприи мати та досліджувати навколишнє 
середовище і явища людського життя. 

Філософська наука визначає наратив як «по-
няття філософії  постмодерну, яке фіксує процесуа-
льність самоздіи снення, як засіб існування оповід-
ного (або, за Р. Бартом, “такого, що повідомляє”) 
тексту» (Пигалев, 2015). 

Поняття «наратив» сьогодні є також одним із 
ключових у сфері інтернет-лінгвістики. Зокрема 
и ого часто згадують дослідники контенту соціа-
льних онлаи н-мереж Л. Компанцева, В. Ліпкан, 
Т. Попова, Г. Почепцов та інші. За цим профільним 
визначенням, поняття «наратив» має щонаи ме-
нше три варіанти інтерпретації . По-перше, як 
оповідь зі специфічною структурою акту повідо-
млення. По-друге, як виклад взаємопов’язаних 
подіи , які відтворюються за допомогою послідовно 
наданих словесних описів чи образів і є лініи ним 
засобом передання фактажу. По-третє, як акт та 
об’єкт, що несуть у собі певну цінність, яка може 
бути представлена в термінах волі, обов’язку, 

знання, влади, від якої  и де наратив (Попова, 
2016, с. 241). 

У контексті дослідження інформаціи них віи н, 
на тлі понять і визначень, що використовуються 
у сфері стратегічних комунікаціи , на основі стан-
дартів і документів НАТО поняття наративу має 
два значення. З одного боку, це письмовии  або 
уснии  виклад певних подіи , тобто історія, з іншо-
го боку, наратив трактується як представлення 
поглядів або думок певної  організації  у форматі 
змістовної  історії  про саму організацію (Компан-
цева та ін., 2019, с. 248). 

Оцінюючи наратив із позиції  стратегії  та так-
тики сучасної  інформаціи ної  віи ни, росіи ськии  
експерт, провіднии  фахівець Академії  віи ськових 
наук РФ В. Прохватилов визначає и ого як «роз-
повідь, що не спирається на документально до-
ведені факти, а представляє точку зору розпові-
дача» (Прохватилов). 

За визначенням однієї  із засновників украї н-
ської  школи інтернет-лінгвістики, професорки 
Л. Компанцевої , наратив — це «просте, достовірне 
і узагальнююче уявлення концептуального ідеалу, 
призначеного для транслювання самопоняття 
організації , цінностеи , обґрунтування, легітим-
ності, моральної  основи і бачення» (2018, с. 299). 

На думку украї нського експерта з інформаціи -
них віи н Г. Почепцова, основним популяризатором 
наративів у суспільстві є держава (Почепцов). 
Можна додати до цього, що держава є також  
і головним ї х виробником, бо саме на них буду-
ється державна та національна ідеологія. 

Формулюючи основи національної  інформа-
ціи ної  політики Украї ни, експерти Національного 
інституту стратегічних досліджень запропонували 
термін «стратегічнии  наратив», що є «осьовим кон-
тентним елементом всієї  інформаціи ної  (в т. ч. — 
пропагандистської ) діяльності держави і на и ого 
утвердження в цільових аудиторіях (внутрішніх 
чи зовнішніх) і спрямовується діяльність всіх 
комунікативних можливостеи  держави» (Дубов). 

Автор концепції  «русского мира» О. Дугін, 
оперуючи базовими поняттями та визначеннями, 
використовує дотичнии  до супернаративу термін 
«історіал». Посилаючись на відомого французь-
кого релігієзнавця А. Корбена, О. Дугін пропонує 
саме так визначати новии  методологічнии  ін-
струментаріи  оцінки базових параметрів «росіи -
ської  цивілізації ». На и ого думку, «історіал — це 
не просто історія, це те, що можна назвати ієро-
історією, священною історією або смисловою 
історією, семантичною історією» (Дугин, 2016). 

При визначенні наративів і ї х класифікації  
важливе значення має ї х практичне спрямування 
в контексті інформаціи но-пропагандистської  віи ни, 
частиною якої  вони є. Таким чином, кожен нара-
тив здіи снює певнии  інформаціи нии  вплив, що, 
на думку В. Зеленіна, передбачає «цілеспрямова-
не виробництво і розповсюдження спеціальної  
інформації , яка здіи снює безпосередніи  вплив 
(позитивнии  чи негативнии ) на функціонування 
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и  розвиток інформаціи но-психологічного середо-
вища держави, психіку та поведінку політичної  
еліти, населення» (2014, с. 33). 

У сфері інформаціи них віи н наративи, що ма-
ють деструктивне спрямування, можна визначити 
як «бои ові наративи». За своєю сутністю вони 
мають атакувальнии  характер. За визначенням 
Г. Почепцова, «атакуючии  наратив спрямовании  
на знищення наявних в суспільстві, об’єднуючих 
структур, позбавляючи ї х єдиного менталітету» 
(Почепцов). 

Основна частина. У межах росіи сько-украї н-
ської  гібридної  віи ни та ї ї  інформаціи ного склад-
ника фіксується активне використання бои ових 
наративів деструктивного характеру, серед яких 
чітко виокремлюються близько десятка базових, 
або супернаративів, які, своєю чергою, поділя-
ються на субнаративи за тематикою та напряма-
ми. При цьому під супернаративами розуміємо 
те, що Л. Компанцева визначає як сюжетну лінію, 
яка спрямовується на пояснення певних подіи  
або явищ (2018, с. 299). У наративістиці це явище 
близьке до поняття «наративізація», що визнача-
ється як «процес розгортання певної  події  (історії ), 
розповідання, внаслідок чого виникає наратив» 
(Ковалів, 2007, с. 91). 

Кожнии  базовии  бои овии  наратив має свою 
концепцію представлення, на основі якої  ство-
рюється відповіднии  контент (меми, інфографіка, 
тексти, відео, фото). У наративістиці така конце-
пція визначається як «наративна стратегія», вона 
являє собою «сукупність оповідних (розповід-
них) процедур чи засобів, що використовуються, 
задля досягнення очікуваної  мети при репрезен-
тації  наративу» (Ковалів, 2007, с. 92). При ство-
ренні зазначеного контенту необхідно дотриму-
ватися певних правил і принципів и ого виробни-
цтва. У цьому разі регулятором може бути такии  
інструмент, як «наративнии  код» — «система 
норм, правил, обмежень, на підставі яких означу-
ється оповідь» (Ковалів, 2007, с. 93). 

Доволі часто, коли мова и де про візуальне 
втілення наративу у вигляді мему чи інфографіки, 
для посилення комунікаціи ного ефекту застосо-
вується и ого персоніфікація. При цьому викорис-
товуються реальні чи вигадані антропоморфні 
або зооморфні образи. У наративістиці такии  пер-
сонаж визначається як «наратор», тобто «фікти-
внии , створении  письменником оповідач, повістяр, 
романіст, переважно один (зрідка кілька) на тому 
самому дієгетичному просторі, що и  наратор, до 
якого він звертається» (Ковалів, 2007 с. 95). 

Аналіз механізмів використання бои ових на-
ративів у росіи сько-украї нськіи  інформаціи ніи  
віи ні проводимо за результатами моніторингу 
інформаціи ного поля Украї ни, якии  на регуляр-
ніи  основі здіи снює Центр протидії  інформаціи ним 
агресіям «АМ&PM» при Віи ськовому інституті 
Киї вського національного університету імені 
Тараса Шевченка (Аналітика, 2021; Огляд основ-
них напрямків, 2021). 

За результатами зведеного аналітичного звіту 
за 2020 р. із виявлення деструктивних наративів 
в украї нському інформаціи ному полі, експерти 
Центру «АМ&РМ» визначили основні супернара-
тиви, за допомогою яких РФ атакувала Украї ну 
(Огляд основних напрямків, 2021): 
1. Збиття украї нського пасажирського літака в Ірані. 
2. Плівки Гончарука та «рука» Сороса. 
3. Коронавірус в Украї ні: американськии  полігон, 
біолабораторії , неспроможність влади органі-
зувати стримування коронавірусу. 

4. Віи на на Сході Украї ни. 
5. Украї на і НАТО. 
6. Полювання на росіи ськомовних. 

Зазначене дослідження проводилося протя-
гом 16 тижнів 2020 р. (з вересня по грудень) 
шляхом моніторингу та контент-аналізу матеріа-
лів інтернет-видань, що є частиною украї нського 
медіаполя або здіи снюють на нього суттєвии  
вплив. Серед них були такі украї нські медіа: саи т 
телеканалу «ZIK», інтернет-портал «Страна.ua», 
саи т телеканалу «Інтер», саи т газети «Вести», інте-
рнет-агенція «Znaj.ua», інтернет-агенція «Antikor», 
інтернет-агенція «Politeka», саи т «Голос.ua», інтер-
нет-портал «Шаріи .net», саи ти телеканалів «1+1», 
«NewsOne», «112-и », саи т інформаціи ної  агенції  
«УНН» та інтернет-агенція «Zaxid.net». Досліджу-
валися також росіи ські видання: інтернет-портал 
«Russia Today», інтернет-агенція «Lenta.RU», інте-
рнет-портал «Sputnik», інформаціи на агенція 
«Interfax», інтернет-портал «RG.ru», саи т газети 
«Московскии  комсомолец в Украине» та інтер-
нет-портал «MK.ru», саи т інформаціи ної  агенції  
«РИА Новости», інтернет-портал «Life.ru», саи ти 
телеканалів «Россия-24», «Звезда», «Первыи », 
ВДТРК, інтернет-агенція «Rosbalt». 

Акцентуємо, що представлені вище наративи 
є ситуативними або тимчасовими. Вони діють у ме-
діи ному просторі протягом певного часу, зазвичаи  
декілька тижнів або місяців. Поруч із ними існують 
і більш довготривалі наративи, експлуатування 
яких триває роками. Одним із таких довготрива-
лих наративів аналітична група «АМ&РМ» визна-
чила ностальгію за СРСР (Вперед у світле минуле, 
2020). Цеи  наратив з’явився на початку 2000-х рр. 
як засіб ідеологічного обґрунтування претензіи  
Росіи ської  Федерації  на спадок СРСР та спроби 
відтворити цю державу у форматі Єдиного еко-
номічного простору або Митного союзу. 

За визначенням експертів «АМ&РМ», основ-
ними субнаративами цього супернаративу стали 
такі (Вперед у світле минуле, 2020): 
1. Росія — це як СРСР, тільки краще. 
2. США та НАТО — це зло, проти якого бореться 

Росія. 
3. Росія перемогла нацизм і фашизм. 
4. Росія, Білорусь та Украї на — братські народи. 
5. У Росії  гідне и  заможне життя. 
6. Культ особистості. 
7. Захід загниває під вагою аморальності та без-

культур’я. 
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Маємо зазначити, що представлені вище суб-
наративи є універсальними и  використовуються 
росіи ською пропагандою на всьому пострадян-
ському просторі. І х можна визначити як основні 
напрямки реалізації  наративної  стратегії  «носта-
льгії  за СРСР», що використовується росіи ською 
ідеологічною машиною сьогодні. Безпосередня 
наративізація цього супернаративу здіи снюється 
за такими меседжами, що втілюються у відповід-
ному тематичному контенті: 

1. Розвал СРСР був цивілізаціи ною помилкою, 
яка призвела до катастрофічних наслідків в еко-
номічніи , культурніи  і політичніи  сферах на пос-
традянському просторі. Зникнення СРСР призвело 
до численних зброи них конфліктів та гібридних 
протистоянь на пострадянському просторі. 

2. Росіи ська Федерація є єдиним правонаступ-
ником СРСР, саме з нею асоціюється все те пози-
тивне, що було за часів СРСР. 

3. Як правонаступник СРСР РФ має право та 
зобов’язання перед історією об’єднати колишні 
республіки на основі нового інтегрованого союз-
ного утворення — «Митного союзу» та «Єдиного 
економічного простору», а також віи ськового 
блоку Організації  договору про колективну без-
пеку (ОДКБ, чи «Ташкентська угода»). 

4. У якості правонаступника СРСР Росія зали-
шає за собою право втручатися у внутрішні конф-
лікти та надавати економічну, гуманітарну і віи -
ськову допомогу населенню колишніх радянських 
республік. 

5. Сучасні персоналії  росіи ських лідерів (пре-
зидент, голова уряду, очільник РПЦ, відомі діячі 
культури и  науки, журналісти) є продовжувачами 
традиціи  часів СРСР, Росіи ської  імперії  та Мос-
ковського царства. 

Представлені вище меседжі зібрані за допо-
могою методів OSINT (open search intelligent)  
у соціальніи  онлаи н-мережі Facebook і в контенті 
згаданих вище росіи ських та украї нських інтер-
нет-видань за пошуковими словами и  хештегами 
«ностальгія за СРСР», «УРСР», «Росія та СРСР», 
«Спадок СРСР». 

Наративнии  код представленого вище бои о-
вого супернаративу та субнаративів і меседжів 
«Ностальгії  за СРСР» характеризується такими 
правилами: 

• контент має високе ностальгічне емоціи не 
забарвлення; 

• матеріали чітко орієнтовані на конкретні ці-
льові групи (молодь, людеи  середнього віку та 
літніх людеи ); 

• переважна більшість повідомлень мають 
наратора (в образі громадянина СРСР). 

Слід зазначити, що в ідеологічному плані ба-
зовою основою для супернаративу ностальгії  за 
СРСР є концепція або історіал, що має назву «рус-
скии  мир». У и ого основу було закладено багато 
доволі контраверсіи них елементів росіи ської  іс-
торії  часів середньовіччя (Московське князівство 
та Московське царство), Нового часу (Росіи ська 

імперія) та Новітнього часу (СРСР). У цьому істо-
ріалі поєднуються комуністична ідеологія та пра-
вославна релігія, промотіюється культ особисто-
сті комуністичних лідерів і представників динас-
тії  Романових, а також є багато інших елементів. 

Чому саме супернаратив ностальгії  за часами 
СРСР був обрании  як магістральнии  для зовніш-
ньої  та передусім внутрішньої  політики РФ за 
часів В. Путіна, зрозуміти неважко. У 2000 р., за 
результатами низки соціологічних досліджень, 
було зафіксовано абсолютнии  максимум носта-
льгічних настрої в росіян із цього приводу — 
75 % (Злобин, 2018). Це був початок президентс-
тва В. Путіна, і ці показники значною мірою відо-
бразилися в и ого основних тезах, із якими він 
ішов до свого виборця. То були часи максимально-
го піке росіи ської  економіки, внутрішньої  деста-
білізації  (віи на в Чечні, регіональнии  сепаратизм 
і слабкість місцевої  влади) та зовнішньополітич-
ної  слабкої  позиції  (залежність від західних краї н). 
Росіи ське суспільство ностальгувало за часами 
радянської  стабільності та прагнуло реваншу  
у вигляді повернення двополярного світового 
устрою в геополітичному контексті. 

Протягом періоду піди ому росіи ської  еконо-
міки, забезпеченого високими цінами на нафту  
и  газ, внутріполітичної  стабілізації  та зміцнення 
міжнародного авторитету РФ тема ностальгії  за 
СРСР відіи шла на другии  план. Політичне керів-
ництво РФ використовувало цеи  наратив лише  
в провадженні своєї  зовнішньої  політики, для 
обґрунтування реалізації  геополітичних проєктів 
«Митного союзу», «Єдиного економічного прос-
тору», а також для формування ідеологічних 
підстав реалізації  віи ськово-політичних кампа-
ніи , які здіи снювалися проти суверенних краї н 
Грузії , Украї ни, Молдови, Вірменії , Білорусі. 

Слід зазначити, що таке агресивне промотію-
вання досліджуваного наративу дало відчутні 
результати. Так, комплексні розвідки дослідни-
цького центру «Pew Research Center», проведені у 
2017 р., виявили наи більш ностальгуючі краї ни, 
що були колишніми республіками СРСР. Рекорд-
сменами стали Вірменія — 79 %, Молдова — 
70 %, Росія — 69 % та Білорусь — 54 % (Religious 
Belief and National Belonging, 2017). 

Погіршення внутрішньої  ситуації  в краї ні та 
міжнародна ізоляція РФ унаслідок ї ї  агресивної  
зовнішньої  політики призвели до нового піди ому 
уваги до наративу ностальгії  за СРСР, асоціи ованим 
із часами стабільності та величі. За результатами 
дослідження соціологічної  компанії  «Левада-
центр», у 2018 р. 66 % росіян ностальгували за 
СРСР (Мухаметшина, 2018; Ностальгия по СССР, 
2018). 

Представлении  вище ефект від промоції  нара-
тиву ностальгії  за СРСР став можливии  завдяки 
створенню та застосуванню потужного, інтегро-
ваного інформаціи но-комунікаціи ного механізму, 
якии  був побудовании  за допомогою інноваціи -
них цифрових, гуманітарних та психотехнологіи . 
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Ключовими технічними каналами комуніка-
ції , які зазвичаи  використовуються для трансля-
ції  наративу ностальгії  за СРСР, є телебачення, 
інтернет-видання та соціальні мережі. Ці комуні-
каціи ні канали створюють потужні медіахолдин-
ги, навколо яких формуються численні офлаи н-
нетворки (громадські рухи, організації , соціальні 
прошарки). При цьому основними видами конте-
нту тут є відеоматеріали (сюжети в ЗМІ, тематичні 
програми, токшоу, кіно та телесеріали), тексти 
(література, журналістські матеріали, пости в соц-
мережах), а також візуальні матеріали (тематичні 
фото, графіка, інфографіка, меми, комікси). 

Із кола гуманітарних технологіи , які викорис-
товуються для промоції  досліджуваного наративу, 
визначаємо як потужні такі: медіавіруси (віруснии  
контент), меметичні засоби (меми та інфографіка), 
феи ки та діпфеи ки, дезінформація, пропаганда. 

Засоби управління інформаціи ними процесами 
в переважніи  більшості випадків представлені 
локальними соціальними онлаи н-субмережами 
(ботофермами), нетворкінгами (товариствами та 
об’єднаннями ветеранів, пенсіонерів, історичних 
реконстукторів, молодіжними рухами) із викорис-
танням інтегрованих програмно-апаратних засобів 
(ботів) та систем підтримки прии няття управлін-
ських рішень. 

Як приклад застосування з боку РФ інноваціи -
них технологіи  управління інформаціи ними про-
цесами можна навести результати дослідження, 
проведеного у 2020 р. експертами Центру проти-
дії  інформаціи ним агресіям «АМ&РМ» (Курсанти 
дослідили, 2020). При аналізі специфіки інфор-
маціи них атак з боку РФ проти медіи ного поля 
Украї ни було виявлено певні особливості, які дають 
підстави вести мову про декілька рівнів ЗМІ, че-
рез які деструктивні наративи та меседжі 
надходять до украї нського інформаціи ного 
поля (Федорків, 2020). На першому етапі 
відповідні повідомлення розміщуються у 
відверто токсичних росіи ських пропаган-
дистських ЗМІ, до яких можна віднести 
«Russia Today», «Sputnik», «РИА Новости», 
«Life.ru», «Россия-24», «Звезда». На другому 
етапі відносно неи тральні росіи ські медіа 
(«Interfax», «MK.ru», «RG.ru» та «Rosbalt») та 
украї нські проросіи ські («Страна.ua», «Вести», «ZIK», 
«NewsOne», «Інтер» та «112-и ») поширюють за-
значену інформацію з посиланням на токсичні 
медіа першого рівня (етапу), таким чином ї х част-
ково реабілітуючи. На третьому етапі відредаго-
вана росіи ська деструктивна інформація проникає 
у відносно неи тральні украї нські («Znaj.ua», 
«Antikor», «Politeka», «Голос.ua», «Zaxid.net», «1+1» 
та «УНН») та проукраї нські ЗМІ, остаточно лега-
лізуючи росіи ські наративи и  меседжі. 

Серед наи більш популярних маніпулятивних 
психотехнологіи , які використовуються з боку РФ 
для промоції  наративу ностальгії  за СРСР, є такі, 
як «Вікно Овертона» (трансформація сенсів і стален-
ня до певних подіи  чи фактів) та неи рокомунікації  

(розбудова асоціативних векторів на рівні підсві-
домого та базових інстинктів). Активно викорис-
товуються типові рекламні методи нав’язування 
«правильної  думки», а саме: метод стверджува-
льного висловлювання; метод вибіркового добо-
ру інформації ; метод використання слоганів; 
метод концентрації  на певних рисах та особливо-
стях; метод додаткового свідчення; метод пере-
можної  сторони; метод авторитетів; метод конт-
растів і порівняння; метод превентивних діи ; 
метод позитивних і зрозумілих образів (Методы 
рекламного воздеи ствия, 2002). 

Розглянемо показові приклади використання 
цих методів у візуалізованому варіанті подання 
контенту. Представлені далі меми взято із соціа-
льної  мережі Facebook — тематичних сторінок 
«Мы из СССР», «Советскии  Союз», «Советскии  
Союз / The Soviet Union» і груп «Советскии  Со-
юз!», «СССР», «Рожденные в СССР». 

Метод стверджувального висловлювання 
передбачає використання даних або фактів, які 
не потребують підтвердження та сприи маються 
як доведена реальність. На цьому акцентують, 
коли намагаються представити СРСР як державу, 
що надава-
ла людям 
гарантова-
нии  соціа-
льнии  ста-
тус і забез-
печення 
(рис. 1). 

 
 
 
 

Рис. 1. Метод стверджувального висловлювання: контент 

Метод вибіркового добору інформації пе-
редбачає обрання та використання у візуалізації  
наративу саме тих фактів, які є наи більш зруч-
ними для и ого промоції . При застосуванні цього 
методу звертають увагу на позитивні сторони 
життя в СРСР (рис. 2). 

Метод додаткового свідчення передбачає 
наявність уточнювальних або підкріплювальних 
додаткових фактів чи свідчень, які посилюють 
інформаціи нии  ефект. При просуванні наративу 
ностальгії  за СРСР цеи  прии ом використовують для 
підсилення відчуття високої  якості життя в СРСР. 
Наи частіше це стосується продуктів харчування 
и  товарів широкого вжитку (рис. 3). 
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Рис. 2. Метод вибіркового добору інформації : контент 

 

  
Рис. 3. Метод додаткового свідчення: контент 
 

       
Рис. 4. Метод переможної  сторони: контент 
 

     
Рис. 5. Метод авторитетів: контент 

 

Метод авторитетів передбачає підтвердження 
певного судження або думки за допомогою лідерів 
громадської  думки чи відомих особистостеи . До-
волі часто в цьому випадку використовують та-
ких радянських політичних лідерів, як И . Сталін, 
Л. Брежнєв, М. Хрущов. При цьому образи наи -
більш успішних радянських лідерів прив’язують 
до образів сучасних росіи ських лідерів, і переду-
сім В. Путіна (рис. 5). 

Метод контрастів і порівняння передбачає 
представлення певної  ідеї  як такої , що порів-
нюється з позитивними речами та контрастує  

з відверто негативними. У цьому разі використо-
вуються порівняння приємних сторін життя в СРСР 
зі складними реаліями сьогодення, особливо коли 
потрібно підкреслити аспекти соціального роз-
шарування між заможними та незаможними вер-
ствами населення (рис. 6). 

Метод позитивних і зрозумілих образів ви-
користовується, коли певна ідея подається або 
позиціонується на тлі явищ чи подіи , які несуть  
у собі доведении  позитивнии  зміст. Цеи  підхід дає 
можливість представляти епоху СРСР як міфічнии  
«золотии  час», коли все було добре, усі були здо-
рові та задоволені свої м життям (рис. 7). 

Метод переможної сторони 
стимулює бажання спостерігачів 
бути на боці тих, за ким правда, або 
тих, хто є переможцем. Цеи  метод 
використовують, коли хочуть по-
казати значущість перемоги СРСР 
у Другіи  світовіи  віи ні, будівництві 
значних об’єктів, суттєвих еконо-
мічних досягненнях (рис. 4). 
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Рис. 6. Метод контрастів та порівняння: контент 
 

      
Рис. 7. Метод позитивних і зрозумілих образів: контент 

 
Оцінюючи специфіку и  особливості промоції  

супернаративу ностальгії  за СРСР, маємо визна-
чити и ого інтегровании  характер, якии  передбачає 
використання складних цифрових, управлінських 
і психотехнологіи . Така комплексність дає и ого 
промоутерам змогу гнучко реагувати на запити 
цільових аудиторіи , обставини зовнішнього се-
редовища та виробляти ефективнии  контент, 
якии  проходить крізь фільтри національних ЗМІ. 

Як засвідчує історія росіи сько-украї нської  ін-
формаціи ної  віи ни, саме цеи  наратив був ключо-
вим при реалізації  РФ у 2014 р. віи ськово-полі-
тичної  операції  «русская весна», метою якої  було 
захоплення суверенних украї нських територіи  — 
Криму та частини Донбасу. Апеляція до часів 
СРСР — потужнии  тригер, за допомогою якого 
росіи ські агресори перетягнули на свіи  бік відчутну 
частину населення окупованих украї нських тери-
торіи . Цеи  наратив народився вже в перші роки 
після розвалу СРСР, а на свіи  пік вии шов у 2000 р. 
(75 % у РФ) та 2018 р. (66 %), тобто в ті часи, 
коли РФ перебувала в наи більш кризовому стані. 

Складність і гнучкість алгоритмів управління 
інформаціи ними процесами, що реалізуються ро-
сіи ською стороною при промоції  досліджуваного 
наративу, ставить перед нами низку питань щодо 
розбудови ефективної  системи протидії . На наш 
погляд, украї нськіи  стороні конфлікту сьогодні 
потрібно забезпечити реалізацію таких завдань. 

По-перше, провести глибинне и  усебічне ви-
вчення всіх аспектів психологічного впливу цього 
наративу як на цільову аудиторію в цілому, так 
і на кожну конкретну цільову групу. Це можна 

принаи мні частково вирішити шляхом системно-
го моніторингу інформаціи ного поля, а також за 
рахунок експертних опитувань та опитувань 
представників конкретних цільових груп. 

По-друге, визначити, які канали комунікації  
та інструменти донесення інформації  із субнара-
тивами та меседжами цього супернаративу сьо-
годні використовує росіи ська сторона. 

По-третє, проаналізувати зміст і сутність мані-
пулятивних психотехнологіи , які використову-
ються для промоції  досліджуваного супернаративу. 

По-четверте, на основі результатів зазначених 
вище напрямів досліджень розробити комплексну 
програму протидії  та неи тралізації  досліджува-
ного наративу. 

По-п’яте, розробити та провести комплексну 
інформаціи но-роз’яснювальну кампанію з роз-
криття деструктивної  сутності супернаративу 
ностальгії  за СРСР. 

По-шосте, включити в тренінгові програми  
з формування навичок критичності мислення та 
інформаціи ної  стіи кості тематику і кеи си, пов’язані 
з досліджуваним наративом. 

Висновки. Підбиваючи підсумки дослідження 
бои ових наративів як складника сучасної  інфор-
маціи ної  віи ни, маємо наголосити: будь-яка су-
часна відкрита віи на або гібриднии  конфлікт  
є боротьбою певних сенсів, що відображають 
спосіб життя и  цінності сторін. Одним із ключових 
виразників та елементів таких протистоянь є на-
ратив. Останніи  визначають як певну розповідь, 
що базується на реальних або вигаданих фак-
тах і несе в собі певні меседжі та сенси. Наратив 
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є ключовим поняттям наративістики, яка виок-
ремилася ще в 60-х рр. ХХ ст. як галузь, спрямо-
вана на розуміння і трактування механізмів фун-
кціонування наративів. 

За структурою та призначенням наративи мо-
жуть бути неи тральними або бои овими (атакую-
чими), а також поділяються на супернаративи 
(або стратегічні наративи) та субнаративи. Типо-
логізування та класифікування наративів, а також 
ї х визначення залежать від ї хньої  специфіки та 
сфери використання. Для ефективного управлін-
ня інформаціи ними процесами з використанням 
бои ових наративів необхідно враховувати такі 
складники, як наративна стратегія (сукупність 
процедур і засобів управління), наративнии  код 
(система норм і правил створення) та наратор 
(персона оповідача). 

У контексті росіи сько-украї нської  інформаціи -
ної  віи ни, що переи шла в активну фазу у 2014 р., 
використовуються кілька десятків бои ових супе-
рнаративів, які, своєю чергою, поділяються на 
кілька субнаративів. Наи більш експлуатованим  
і небезпечним є супернаратив ностальгії  за СРСР, 
якии  РФ використала при здіи сненні віи сько-
політичної  операції  із захоплення Криму та роз-
палювання віи ни на Донбасі. Цеи  супернаратив 
має щонаи менше п’ять субнаративів, що розкри-
вають цілі та завдання, які очільники Росії  пере-
слідують у свої х планах щодо Украї ни. 

Просування супернаративу ностальгії  за СРСР 
в украї нське інформаціи не поле здіи снюється 
через три рівні медіа — росіи ські, проросіи ські 
украї нські та незалежні украї нські ЗМІ за допо-
могою низки цифрових, управлінських і психотех-
нологіи . Протистояння Украї ни такого роду ін-
формаціи ним атакам можливе лише за умови 
здіи снення системної  загальнонаціональної  опти-
мізації  ресурсів та поширення серед украї нського 
населення знань і навичок у напрямі критичного 
мислення, інформаціи ної  стіи кості та фактчекінгу. 
Суттєву увагу потрібно приділити також розбудо-
ві системі комплексного моніторингу інформа-
ціи них загроз. Важливе значення можуть мати 
розробки профільних вітчизняних науковців, які 
треба спрямовувати на природу таких явищ, як 
феи ки, дезінформація та деструктивні наративи. 
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COMBAT NARRATIVES IN THE SYSTEM OF MODERN GEOPOLITICAL INFORMATION WARS  
(experience of the Russian-Ukrainian hybrid information war of 2014–2021) 

The relevance of the research presented in the article lies in the features and specifics of the 
issue of working with content in modern media. These features are the use of multidisciplinary 
approaches that will provide an integrated effect. One such approach is the use of the concept of 
“narrative” in the processes of modern information wars, both in innovative social and tradi-
tional media. Narrative is a multidisciplinary phenomenon, it is the basic unit of text formation 
in literary criticism, the technology of meaning formation in philosophy, the bearer of key mes-
sages in online linguistics and the means of learning about the environment in psychology. 

Based on the stated relevance, the main subject of the study are the processes of creating 
and using narratives used to exert destructive influence on Internet users. This problem is solved 
using such methods as: analysis and synthesis (based on the results of previous research), ob-
servation (media monitoring and identification of specific facts, trends and patterns), modeling 
(algorithms for the functioning of narratives). As a result of the study, the introduction of a new 
concept of “combat narratives” was proposed and substantiated, which is presented as destructive 
plots, which are divided into super narratives (main plot) and subnarratives (individual elements 
of the main plot). The main object of study, on the basis of which this concept is revealed, is the 
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supernarrative “nostalgia for the USSR” and the subnarratives that accompany it. The main algo-
rithm of penetration of destructive Russian narratives into the media space of Ukraine through 
three filters (Russian, pro-Russian, pro-Ukrainian mass media) was also presented. 

As prospects for further study of the issues presented in the article, the need for in-depth 
study of mechanisms for managing information processes in the media and the development of 
mechanisms for protection against information attacks using combat narratives. One of the 
basic prerequisites for such decisions is the formation of critical thinking, information stability 
and media literacy in the Ukrainian media environment. 

Keywords: narrative; information war; media; media security. 
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