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Росспівробітництво, або ж Федеральне агентство у справах Співдруж-
ності Незалежних Держав, співвітчизників, що проживають за кордо-
ном, та міжнародної гуманітарної співпраці – це російський держав-
ний орган, спрямований на поширення позитивного образу Росії у світі 
методами культурної дипломатії, міжнародного гуманітарного співро-
бітництва та роботи з широко окресленими «співвітчизниками». Агент-
ство стало перевтіленням цілої низки радянських, а згодом російських 
організацій, завданням яких було забезпечення «м’якої сили» СРСР 
та РФ за кордоном. Від цих організацій-попередниць Росспівробітни-
цтво успадкувало розгалужену мережу представництв («Російських до-
мів») у майже сотні країн світу разом із такою ж розгорнутою мережею 
організацій російських «співвітчизників» – ключової аудиторії для його 
діяльності, котра передовсім визначається за володінням російською 
мовою. Просуваючи консервативні культурні та історичні наративи, 
Росспівробітництво прагне покращити імідж Росії на міжнародній аре-
ні або принаймні послабити негативний вплив на нього власної агре-
сивної політики. Упродовж останніх десяти років Росспівробітництво 
також почало позиціонувати себе як російський аналог USAID, орієнту-
ючись, серед іншого, на надання «гуманітарної» допомоги у сфері між-
народного розвитку, наукової і культурної співпраці. Робота з «співві-
тчизниками» є важливим елементом впливу на зовнішню і внутрішню 
політику відповідних держав, а також джерелом вирішення демографіч-
них проблем самої РФ через програми з переселення. Як і інші спорід-
нені російські організації, Росспівробітництво підтримало повномасш-
табне вторгнення в Україну, забезпечує його інформаційний супровід, 
а також активно сприяє інтеграції окупованих українських територій 
у російський простір, зокрема шляхом надання «гуманітарної допомо-
ги» місцевим мешканцям. 
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Федеральне агентство у справах Співдружності Незалежних Держав, 
співвітчизників, що проживають за кордоном, та міжнародної гуманітарної 
співпраці (далі в тексті – Росспівробітництво або Агентство) є незвичним 
прикладом державного органу, який в своїй діяльності поєднує одразу кіль-
ка напрямів, зазвичай в країнах Заходу розведених між різними інституція-
ми. Аналіз задекларованих цілей та напрямів роботи, аудиторій, форматів 
та тем проєктів і програм спонукає порівнювати його з однієї сторони з ши-
роко відомими та представленими в усьому світі інституціями у сфері куль-
турної дипломатії на кшталт Британської Ради, Ґете-Інституту, Французького 
інституту, а з іншої – з агенціями з міжнародного розвитку, на кшталт амери-
канської USAID1 чи німецької GIZ. 

Перший напрям роботи Росспівробітництва – «формування у закор-
донної спільноти об’єктивного сприйняття сучасної Росії, її ролі та місця у сві-
товій історії»2 – формально подібний до цілей більшості світових інституцій 
у сфері культурної дипломатії, але в дійсності передбачає здійснення через 
культуру такого впливу на інші країни, який в подальшому має на меті ство-
рити сприятливе підґрунтя для експансіоністської політики Росії у світі. Ін-
шими словами, йдеться про застосування «м’якої сили» (soft power) задля 
якщо не виправдання, то принаймні релятивізації використання «жорсткої 
сили» (hard power). 

Другий напрям – «посилення гуманітарного впливу Росії у світі»3 – роз-
криває прагнення Росії позиціонувати себе світовим донором гуманітарної 
допомоги та нарощувати вплив в окремих регіонах в рамках так званого 

1 Це порівняння охоче використовують і самі представники Агентства. Див., «Против России действуют осознанно и 
целенаправленно, но на это нельзя обижаться» (07.04.2012). Коммерсантъ. https://www.kommersant.ru/doc/1911330
ВАЖЛИВО: тут і далі в інших виносках за низкою посилань на російські джерела, які на момент підготовки матеріалу 
були доступними безпосередньо або через сервіс вебархіву, наразі можливе обмеження або відсутність доступу через 
українську IP-адресу або у зв’язку з закриттям сайту для усіх відвідувачів (як-от офіційного сайту Росспівробітництва).

2 Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него полномочий в 2020 
году. Официальный сайт Россотрудничества. https://rs.gov.ru/Доклад%20о%20результатах%20деятельности%20Рос-
сотрудничества%202020.pdf. 

3 «Агентство». Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/agency/.

ВСТУП

Для російських очільників «м’яка сила» не має відношення 
до привабливості. Натомість вона стосується невійськових 
інструментів маніпулювання, підважування і послаблення 

супротивників і доповнює військову потугу Москви.

Stefan Meister, «Isolation and Propaganda. 
The Roots and Instruments of Russia’s Disinformation Campaign»

https://www.kommersant.ru/doc/1911330
https://rs.gov.ru/Доклад%20о%20результатах%20деятельности%20Россотрудничества%202020.pdf
https://rs.gov.ru/Доклад%20о%20результатах%20деятельности%20Россотрудничества%202020.pdf
https://rwp.agency/agency/
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сприяння міжнародному розвитку (СМР), надаючи економічну та фінансо-
ву допомогу державам, що розвиваються. Цей напрям закріплений на за-
гальнодержавному рівні у Концепції державної політики РФ у сфері СМР4, 
що координується МЗС РФ як один з напрямів зовнішньополітичної діяльно-
сті. Діяльність Росспівробітництва в цій області також передбачає прихова-
ні політичні мотиви та формування простору для впливу Росії, що виходить 
за межі суто гуманітарної допомоги та функціонує як інструмент інформа-
ційної війни. 

«Те, що Росія вкладає у гуманітарну політику, має окупатися. Це має просувати 
наші компанії на нових ринках, має забезпечити нашим компаніям зайнятість 
та контракти, має забезпечити те, що країни-реципієнти повертатимуть бор-
ги, що землі навколо наших кордонів будуть безпечними і ніколи не стануть 
базою для явної чи неявної агресії».

Євгеній Примаков, керівник Росспівробітництва5. 

Третім напрямом, особливо чітко оприявненим в самій назві Агентства, 
є широко окреслена робота з так званими «співвітчизниками», передовсім 
в країнах колишнього СРСР, але не тільки: від забезпечення їхніх інформа-
ційних та культурних потреб, сприяння їхньому переселенню до Російської 
Федерації і аж до посилення російської ідентичності та підтримки росій-
ських політичних цілей, приміром захисту важливих для Росії монументів 
і кладовищ, у відповідній країні6.

Таке поєднання різних напрямів роботи є, з однієї сторони, невлас-
тивим для інституцій «м’якої сили» країн Заходу, з іншої – незвичним через 
дублювання частини функцій із іншою інституцією культурної дипломатії РФ 
– Фондом «Русский мир» в частинах поширення російської мови, органі-
зації культурних подій за кордоном чи наданнях (мікро)грантів пов’язаним 
з Росією проєктам, і навіть концептуально – через перетин понять «співві-
тчизники» та «російський світ», ключових для обох організацій.

Можливим поясненням такого перетину і концентрування повнова-
жень є не лише тісна співпраця між цими інституціями, а й ідея реформу-
вання «м’якої сили» РФ через створення єдиної державної корпорації, яка 
консолідувала б ресурси і оперувала б проєктами з впливу на закордон-

4 Указ Президента Российской Федерации от 20.04.2014 г. № 259. Президент России. http://www.kremlin.ru/acts/
bank/38334.

5 Евгений Примаков: «Хватит нам балалаек в гуманитарной политике!» (8.04.2019). Новые известия. https://newizv.ru/
article/general/08-04-2019/evgeniy-primakov-hvatit-nam-balalaek-v-gumanitarnoy-politike. 

6 Zakem, V., Saunders, P., Antoun, D., Gorenburg, D., Markowitz, M. (2015). Mobilizing Compatriots: Russia’s Strategy, Tactics 
and Influence in the Former Soviet Union. Center for Naval Analyses Arlington VA. https://www.cna.org/archive/CNA_Files/
pdf/dop-2015-u-011689-1rev.pdf. C.39.

http://www.kremlin.ru/acts/bank/38334
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38334
https://newizv.ru/article/general/08-04-2019/evgeniy-primakov-hvatit-nam-balalaek-v-gumanitarnoy-politike
https://newizv.ru/article/general/08-04-2019/evgeniy-primakov-hvatit-nam-balalaek-v-gumanitarnoy-politike
https://www.cna.org/archive/CNA_Files/pdf/dop-2015-u-011689-1rev.pdf
https://www.cna.org/archive/CNA_Files/pdf/dop-2015-u-011689-1rev.pdf
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ні аудиторії, що озвучувалася в 2020 році після чергової зміни керівництва 
Агентства7. За такого сценарію найбільш імовірно, що вона буде створена 
саме на базі Росспівробітництва через багатоманіття напрямків роботи 
та найбільш розвинену інфраструктуру Агентства порівняно з іншими ін-
ституціями культурної та публічної дипломатії РФ.

 Однак, крім поєднання трьох різних напрямків діяльності, Агентство 
має низку й інших організаційних, функціональних, діяльнісних, і передов-
сім етичних відмінностей від західних «колег». Так, резолюція Європейсько-
го парламенту щодо стратегічної комунікації Європейського Союзу з метою 
протидії пропаганді проти ЄС з боку третіх сторін, яка вступила в дію 23 ли-
стопада 2016 року8, визнала Росспівробітництво (як і низку інших російських 
культурно-дипломатичних організацій та пропагандистських медій, зокре-
ма, фонд «Русский мир», багатомовну ТВ-платформу RT («Росія сьогодні»), 
мультимедійний сервіс Sputnik), інструментами дезінформації та пропаган-
ди, які фінансуються Кремлем. Більше того: за Росспівробітництвом і його 
закордонними представництвами віддавна тягнеться шлейф звинувачень 
у шпигунстві, провокаціях та інших скандалах (наприклад, у США9, Чехії10, 
Україні). 

Активне використання Російською Федерацією «м’якої сили» загалом 
та мережі інституцій та організацій у цій сфері зокрема як інструменту гі-
бридної інформаційної війни різносторонньо аналізується та оприявню-
ється в низці аналітичних матеріалів іноземних та українських фахівців. Ці 
матеріали переважно згадують про Росспівробітництво побіжно в одному 
рядку з іншими інституціями «м’якої сили» РФ. Навіть в тих дослідженнях, 
де Росспівробітництву відведений окремий підрозділ, акцент зазвичай ро-
биться на побіжному аналізі окремих аспектів: описується його структура 
та цілі11, часом разом з обсягами і динамікою фінансування12; або походжен-
ня організації, мета створення, динаміка фінансування та зв’язки із захід-

7 Власти приступили к реформе российской «мягкой силы». Зачем обсуждается идея создания госкорпорации по про-
движению интересов Москвы. (13.07.2020). РБК. https://www.rbc.ru/politics/13/07/2020/5f05a8079a79477c4c39bfa5.

8 European Parliament resolution of 23 November 2016 on EU strategic communication to counteract propaganda against 
it by third parties (2016/2030(INI)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0441_EN.pdf. 

9 Head of D.C.-based Russian cultural center being investigated as possible spy (23.10.2013). The Washington Post. https://
www.washingtonpost.com/world/national-security/head-of-dc-based-russian-cultural-center-being-investigated-as-
possible-spy/2013/10/23/63a0bb54-3c02-11e3-a94f-b58017bfee6c_story.html.

10 Prague Says Ricin Plot Was a Hoax, and Moves to Expel 2 Russians (05.06.2020). The New York Times. https://www.
nytimes.com/2020/06/05/world/europe/czech-republic-russia-ricin.html.

11 Smagliy, K., Zaslavskiy, I. (2018). Hybrid Analytica: Pro-Kremlin Expert Propaganda in Moscow, Europe and the U.S. 
A Case Study on Think Tanks and Universities. The Institute of Modern Russia. https://static1.squarespace.com/
static/59f8f41ef14aa13b95239af0/t/5c6d8b38b208fc7087fd2b2a/1550682943143/Smagliy_Hybrid-Analytica_10-2018_upd.
pdf.

12 Lutsevych, O. (2016). Agents of the Russian World: Proxy Groups in the Contested Neighbourhood Research Paper. Royal 
Institute of International Affairs. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-04-14-
agents-russian-world-lutsevych.pdf; Vendil Pallin, C., Oxenstierna, S. (2017). Russian Think Tanks and Soft Power. Swedish 
Defence Research Agency. https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4451--SE.

https://www.rbc.ru/politics/13/07/2020/5f05a8079a79477c4c39bfa5
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0441_EN.pdf
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/head-of-dc-based-russian-cultural-center-being-investigated-as-possible-spy/2013/10/23/63a0bb54-3c02-11e3-a94f-b58017bfee6c_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/head-of-dc-based-russian-cultural-center-being-investigated-as-possible-spy/2013/10/23/63a0bb54-3c02-11e3-a94f-b58017bfee6c_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/head-of-dc-based-russian-cultural-center-being-investigated-as-possible-spy/2013/10/23/63a0bb54-3c02-11e3-a94f-b58017bfee6c_story.html
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/europe/czech-republic-russia-ricin.html
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/europe/czech-republic-russia-ricin.html
https://static1.squarespace.com/static/59f8f41ef14aa13b95239af0/t/5c6d8b38b208fc7087fd2b2a/1550682943143/Smagliy_Hybrid-Analytica_10-2018_upd.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59f8f41ef14aa13b95239af0/t/5c6d8b38b208fc7087fd2b2a/1550682943143/Smagliy_Hybrid-Analytica_10-2018_upd.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59f8f41ef14aa13b95239af0/t/5c6d8b38b208fc7087fd2b2a/1550682943143/Smagliy_Hybrid-Analytica_10-2018_upd.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-04-14-agents-russian-world-lutsevych.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-04-14-agents-russian-world-lutsevych.pdf
https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4451--SE
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ними інституціями13; або історія, причини створення та глобальні цілі Агентства14. 
В частині таких матеріалів наявні загальні згадки про Агентство поряд зі 
спорідненими організаціями (Фондом «Русский мир» та Фондом ім. Горча-
кова)15 при тому, що серед організацій «м’якої сили» РФ саме воно має най-
більше фінансування і найамбітніші цілі.

Наше ж дослідження ставить собі за мету намалювати цілісний ін-
ституційний портрет Росспівробітництва, визначити напрями та цільові 
аудиторії його діяльності, окреслити масштаб та характер впливу цієї ор-
ганізації як інструменту інформаційної війни РФ. Розглядаючи саме про-
пагандистський вимір діяльності Росспівробітництва, ми робимо окремий 
фокус на особливостях його інформаційної політики та кампаній впливу 
з початку повномасштабної війни проти України з 24 лютого 2022 року. Ок-
рім офіційних документів (указів, положень тощо), що регламентують діяль-
ність Росспівробітництва, аналітичних матеріалів українських та іноземних 
авторів, окремих матеріалів у ЗМІ, у цій записці також аналізується напов-
нення офіційного сайту Росспівробітництва та офіційних сторінок його 
центрального офісу у соціальних мережах. Натомість наш аналітичний ма-
теріал оминає увагою публікації, що продукуються сайтами та офіційними 
сторінками у соціальних мережах десятків закордонних представництв 
Росспівробітництва (так званих «Російських домів» (рос. – «Русских до-
мов»)), які почасти перетинаються з публікаціями центральної організації, 
але почасти є унікальними для кожної країни, тож потребують подальшого 
вивчення в рамках покраїнних досліджень. 

13 Foxall, A. (2015). The Kremlin’s sleight of hand: Russia’s soft power offensive in the UK. Russia Studies Centre at The Henry 
Jackson Society. https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2019/01/HJS-The-Kremlins-Sleight-of-Hand-Report-
NEW-web.pdf. 
14 Van Herpen, M.H. (2015). Putin’s Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy. Rowman & Littlefield.

15 Meister, S. (2016). Isolation and Propaganda. The Roots and Instruments of Russia’s Disinformation Campaign. – Transatlantic 
Academy Paper Series. https://dgap.org/system/files/article_pdfs/meister_isolationpropoganda_apr16_web_1.pdf; 
Surowiec, P. (2017) Post-truth soft power: Changing facets of propaganda, kompromat, and democracy. Georgetown Journal 
of International Affairs, 18 (3). pp. 21-27; 
https://www.researchgate.net/publication/326986656_Post-Truth_Soft_Power_Changing_Facets_of_Propaganda_
Kompromat_and_Democracy.
Горбулін, В. (2017). Світова гібридна війна: український фронт. Національний інститут стратегічних досліджень. http://
resource.history.org.ua/item/0013707.

https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2019/01/HJS-The-Kremlins-Sleight-of-Hand-Report-NEW-web.pdf
https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2019/01/HJS-The-Kremlins-Sleight-of-Hand-Report-NEW-web.pdf
https://dgap.org/system/files/article_pdfs/meister_isolationpropoganda_apr16_web_1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/326986656_Post-Truth_Soft_Power_Changing_Facets_of_Propaganda_Kompromat_and_Democracy
https://www.researchgate.net/publication/326986656_Post-Truth_Soft_Power_Changing_Facets_of_Propaganda_Kompromat_and_Democracy
 http://resource.history.org.ua/item/0013707 
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Формально Росспівробітництво було засноване 6 вересня 2008 року 
Указом президента РФ Д. Медведєва №1315. Але на відміну від інших аген-
цій з просування культурного впливу РФ за кордоном, утворених в той же 
період, воно не було створено з нуля: історія організацій-попередниць на-
лічує майже століття. Заснування та реформування кожної з попередніх 
інкарнацій Росспівробітництва відбувалось на тлі різних історичних зла-
мів та пов’язаних з ними викликів для міжнародного іміджу спочатку СРСР, 
а згодом – РФ. Незважаючи на різноманітність юридичних форм (деякі за-
сновувалися як громадські організації чи об’єднання), всі вони контролю-
вались владою та діяли в її інтересах, просуваючи спочатку прорадянську, 
а згодом – проросійську пропаганду1.

Перша організація-попередниця Росспівробітництва була створена 
ще в 1925 році під назвою Всесоюзне товариство культурного зв’язку з за-
кордоном (ВТКС). Основною її задачею стало відбілювання образу Радян-
ського Союзу і більшовицької влади після Громадянської війни і терору 
перших років її становлення. Саме ця де-факто державна установа займа-
лася, з одного боку, організацією закордонних культурних подій за участі 
представників СРСР, з іншого – організовувала візити симпатиків радян-
ського режиму до Союзу. 

Перший ребрендинг організації відбувся в 1958 році в рамках бороть-
би з негативним впливом сталінського режиму на міжнародний образ СРСР. 
І якщо основним вектором діяльності ВТКС були західні країни, то на фоні 
Холодної війни Радянський Союз прагнув поширення впливу по всьому 
світу. Тож ВТКС перейменували на Союз радянських товариств дружби 
та культурного зв’язку з іноземними країнами (СРТД) і почали налагоджу-
вати зв’язки із дружніми до СРСР країнами в Африці, Азії, Близькому Сході 
та Латинській Америці. До 1991 року СРТД об’єднував 98 товариств та асоціа-
цій товариств дружби з народами зарубіжних країн2, організовував курси 
російської мови за кордоном, на яких навчалося до 600 тис. людей3.

Відтак, із розпадом Радянського Союзу та завершенням Холодної 
війни Росії в спадок дісталася розгалужена мережа центрів культури 

1 Свистович С. (2011). Всесоюзне товариство культурних зв’язків із закордоном та зовнішні контакти української гро-
мадськості у 1924-1928 роках. «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. Спецвипуск, с. 116-124. http://gileya.org/
index.php?ng=library&cont=long&id=62. 
Дітковська С. (2014). Передумови створення та початки діяльності Українського товариства дружби та культурного 
зв’язку з зарубіжними країнами. Грані, № 5, ст. 102-108. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2014_5_21 .

2 Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). 1958–1992. Путеводители по 
российским архивам. https://guides.rusarchives.ru/node/25092.

3 О Россотрудничестве. Русский Дом. https://ruskidom.rs/россотрудничество-ру/о-россотрудничестве/. 
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та науки в 41 країні. Для управління ними СРТД в 1992 році переформатува-
ли в Російське агентство міжнародної співпраці та розвитку (РАМСіР), яке 
вже в 1994 році перейменували на Російський центр міжнародної наукової 
та культурної співпраці («Росзакордонцентр»). Вірогідно, ці зміни довгий 
час не відображалися на сутнісній складовій діяльності – до 2004 року ор-
ганізацією продовжувала керувати перша космонавтка Валентина Тере-
шкова, яка була головою ще СРТД з 1987 року. Активізація діяльності Росза-
кордонцентру починається у 2002 році, коли його від Уряду РФ передають 
у підпорядкування Міністерства закордонних справ. В 2004 році його голо-
вою стає Елеонора Митрофанова, в минулому постійна представниця РФ 
при ЮНЕСКО. Під її керівництвом Центр починає пріоритезувати роботу 
в країнах Балтії та СНД, зокрема з громадськими організаціями (і орга-
нізаціями «співвітчизників», і місцевими організаціями), проводить аналі-
тичну роботу і збір інформації про російську діаспору на пострадянському 
просторі4. 

Важливо також, що ще з часів ВТКС організації-попередниці Росспівро-
бітництва виступали своєрідним прикриттям для розвідувальної діяльності 
за фасадом провадження культурної пропаганди та налагодження міжна-
родних культурних зв’язків5. Функція розвідки буде невід’ємним атрибутом 
всіх організацій-наступниць ВТКС, а серед їх штату завжди суттєву частку 
становитимуть співробітники КГБ/ФСБ та зовнішньої розвідки СРСР/Росії. 
За інформацією Центру розслідувань «Досье», з 546 співробітників Росза-
кордонцентру, які працювали там в 1994-2008 роках, як мінімум 17 належа-
ли до Служби зовнішньої розвідки Росії6.

4 Митрофанова выделила приоритеты работы Росзарубежцентра. (18.01.2005). РИА Новости. https://ria.
ru/20050118/1741088.html. 
5 Див. наприклад: Невежин В.А. Советская политика и культурные связи с Германией (1939-1941 гг.) // Отечественная 
история. 1993. № 1. - С. 32; Что такое и зачем нужно Россотрудничество. (24.02.2021). Досье. https://dossier.center/rossotr/; 
ВТКС (рос. ВОКС) зберігало зв’язки з розвідувальною спільнотою навіть на рівні окремих кадрів. (див. про радянського 
розвідника та заступника голови ВТКС у 1939 році Григорія Хейфеця у Laamanen, V. (2016). VOKS, Cultural Diplomacy 
and the Shadow of the Lubianka: Olavi Paavolainen’s 1939 Visit to the Soviet Union. Journal of Contemporary History, 52(4), 
1022–1041. https://doi.org/10.1177/0022009416669422).

6 Что такое и зачем нужно Россотрудничество. (24.02.2021). Досье. https://dossier.center/rossotr/. 

https://ria.ru/20050118/1741088.html
https://ria.ru/20050118/1741088.html
https://dossier.center/rossotr/
https://doi.org/10.1177/0022009416669422
https://dossier.center/rossotr/
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Таблиця 1. Організації-попередниці Росспівробітництва

Назва Роки діяльності Підпорядкування Заявлена мета

Всесоюзне 
товариство 
культурного 
зв’язку з 
закордоном (ВТКС)

1925 – 1958
(з перших 
років існування 
СРСР)

Мало статус 
громадського 
об’єднання.

Встановлення 
та розвиток 
наукового та 
культурного зв’язку 
між установами, 
громадськими 
організаціями 
та культурними 
працівниками 
СРСР та закордону.

Союз радянських 
товариств дружби 
та культурного 
зв’язку з іноземними 
країнами (СРТД)

1958 – 1992
(період 
Холодної 
війни)

Зазначене 
в документах 
як міжнародне 
всесоюзне 
об’єднання7  – 
об’єднання 
ГО (товариств, 
асоціацій,
комітетів дружби, 
республіканських 
спільнот культурного 
зв’язку з закордоном, 
галузевих секцій). 
Отримувало 
державне 
фінансування.

Сприяння автономним 
республікам, областям, 
краям та містам РРФСР 
в розвитку ділових та 
культурних зв’язків з 
закордонними країнами, 
сприяння отриманню 
гуманітарної допомоги 
з закордону.

Російське агентство 
міжнародної 
співпраці та 
розвитку (РАМСіР)

1992 – 1994
(розпад СРСР)

Правонаступник 
СРТД.
Отримало на 
баланс приміщення 
та інше майно СРТД.
Мало статус 
центрального 
органу федеральної 
виконавчої влади 
при Уряді РФ8.

Здійснення 
державної політики 
у сфері міжнародної 
фінансово-інвести-
ційної співпраці та 
координація зв’язку 
з закордонними 
урядовими та неурядо-
вими організаціями у 
сфері консультаційно-
технічної, гуманітарної 
та культурної 
співпраці9.

7 Лист Союзу радянських товариств дружби та культурного зв’язку з іноземними країнами президенту РРФСР Єльцину 
Б.М. від 25.10.1991 № 34/50. https://yeltsin.ru/archive/paperwork/49393/.
8 Указ Президента РФ Б.М. Ельцина от 14.08.1992 № 889. http://www.kremlin.ru/acts/bank/1830.
9 Постановление от 12.12.1992 № 995 «Об утверждении Положения о Российском агентстве международного сотруд-
ничества и развития». http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docview&page=1&print=1&nd=102020278&rdk=1&&empire=.

https://yeltsin.ru/archive/paperwork/49393/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/1830
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docview&page=1&print=1&nd=102020278&rdk=1&&empire=
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Російський центр 
міжнародної 
наукової та 
культурної співпраці 
при Міністерстві 
закордонних справ 
РФ («Росзакордон-
центр»/ «Рос-
зарубежцентр»)

1994 – 
2008

Правонаступник 
РАМСіР. Отримав на 
баланс приміщення 
та інше майно СРТД.

В період 1994 – 2002 
років мав статус 
Державного органу 
при Уряді РФ10, після 
2002 року – при МЗС 
РФ.

Здійснення гуманітар-
них, культурних, 
науково-технічних та 
інформаційних зв’язків 
РФ із закордонними 
країнами через створену 
систему російських 
центрів науки і культу-
ри за кордоном, 
а також сприяння 
діяльності російських 
та закордонних НУО
у розвитку цих зв’язків.

Федеральне 
агентство у справах 
Співдружності Не-
залежних Держав, 
співвітчизників, 
що проживають 
за кордоном, 
та міжнародної 
гуманітарної спів-
праці (Росспів-
робітництво)

2008 – …
(перегляд 
доктрини 
зовнішньої 
політики РФ, 
включення 
«м’якої сили» 
у стратегію 
зовнішньої 
політики)

Правонаступник 
Росзакордонцентру.
Федеральний орган 
виконавчої влади.
Підпорядкований –
Президенту РФ.
Підвідомчий МЗС 
РФ11.

Надання державних 
послуг та управління 
державним майном 
у сфері забезпечення 
та розвитку між-
народних відносин 
РФ з державами 
- учасниками СНД, 
інших держав, а також 
у сфері міжнародної 
гуманітарної спів-
праці та сприяння 
міжнародному 
розвитку.

10 Постановление Правительства Российской Федерации от № 311 від 8 квітня 1994 року «Об образовании 
Российского центра международного научного и культурного сотрудничества». http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbo-
dy=&prevDoc=102077370&backlink=1&&nd=102029410. 
11 Указ Президента Российской Федерации от 06.09.2008 № 1315 «О некоторых вопросах государственного управления 
в области международного сотрудничества». http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020.

Постановление Правительства Российской Федерации от № 311 від 8 квітня 1994 року «Об образовании Российского центра международного научного и культурного сотрудничества». http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102077370&backlink=1&&nd=102029410. 
Постановление Правительства Российской Федерации от № 311 від 8 квітня 1994 року «Об образовании Российского центра международного научного и культурного сотрудничества». http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102077370&backlink=1&&nd=102029410. 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020
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Зрештою, Росзакордонцентр був переформатований у Росспівро-
бітництво у 2008 році як відповідь на усвідомлення необхідності перегля-
ду підходу РФ до використання «м’якої сили», переосмислення ваги цього 
напрямку після «кольорових революцій» у Східній Європі та різкого погір-
шення ставлення до РФ в контексті нападу на Грузію. Станом на середину 
2010-х років у рейтингах «м’якої сили» Росія відверто поступалася багатьом 
країнам: США, Канаді, країнам ЄС, Японії, Китаю, Індії. Водночас цей період 
був позначений зміцненням економіки РФ, тенденціями до її політичної мо-
дернізації та іншими змінами, що могли стати сприятливими для покращен-
ня її міжнародної привабливості та відновлення впливу на пострадянсько-
му просторі12.

Колишній голова організації Костянтин Косачов зазначав, що внас-
лідок війни проти Грузії Росія «опинилася в певній ізоляції, а в іноземних 
ЗМІ – тобто в очах світової громадськості – взагалі була представлена 
як агресор. По суті, ми отримали найсерйозніший урок на тему впливу ін-
формаційних та іміджевих технологій»13. З цього виводилася необхідність 
приділення більшої уваги застосуванню «м’якої сили» для просування пози-
тивного образу Росії в світі. Тож указ президента РФ про створення Росспів-
робітництва був підписаний 6 вересня 2008 року – менш ніж за місяць після 
вторгнення російських військ на територію Грузії. Указ про переформату-
вання починався із зазначення цілі «підвищення ефективності державного 
управління в сфері міжнародного співробітництва»14. Окрім невиконання 
масштабних геополітичних задач, менш очевидною причиною чергового 
ребрендингу могла бути організаційна неефективність і внутрішня корум-
пованість Росзакордонцентру15. 

Загалом скарги на неефективність супроводжують Росспівробітництво 
всю його історію і є основним мотором численних змін і реформаторських 
ініціатив. Передусім вони стосуються недостатньої кількості коштів, які ви-
діляються на Агентство, не лише порівняно з його закордонними конкурен-
тами, а й з іншими державними інституціями РФ, залученими до «сприяння 
міжнародному розвитку». Тож у 2013 році посилилася роль Росспівробітни-
цтва як провідника «м’якої сили» з планами значного зростання бюджету 

12 Ілюк Т. (2016). Трансформація публічної та культурної дипломатії Росії на сучасному етапі: діяльність 
«Росспівробітництва». Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. 
канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». с. 19-32. 
https://elibrary.ivinas.gov.ua/310/1/postrad2016_-20-33.pdf.
13 Косачев К. Россотрудничество: истоки, реалии, перспективы. (15.11.2013). Российский совет по международным де-
лам. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/rossotrudnichestvo-istoki-realii-perspektivy/.
14 Указ Президента Российской Федерации от 06.09.2008 г. № 1315. Президент России http://www.kremlin.ru/acts/
bank/28020/page/1.
15 В одному із фрагментів невиданої книги колишня учасниця експертної ради при Росспівробітництві Тетяна Полоско-
ва описує бездіяльність працівників Росзакордонцентру в відділах країн СНД і Балтії, їхню абсолютну необізнаність 
станом справ в країнах відповідальності, бажання понад усе отримати відрядження у віддалені країни, корупцію і 
отримання посвідок про проживання в країнах-членах НАТО. Див: Российская дипломатия и её зарубежье: Как кадры 
решали все. (24.02.2014). Livejournal, користувач marss2. https://marss2.livejournal.com/899015.html

https://elibrary.ivinas.gov.ua/310/1/postrad2016_-20-33.pdf
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/rossotrudnichestvo-istoki-realii-perspektivy/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020/page/1 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/28020/page/1 
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для перетворення в російський аналог USAID16. З поверненням на посаду 
очільника Агентства Елеонори Митрофанової в 2018 році, а згодом і з при-
значенням Євгенія Примакова в 2020 році, знову почалися розмови про ре-
формування через створення державної корпорації в сфері «м’якої сили» 
на базі Росспівробітництва. На горизонті знову замайоріла зміна назви 
для міжнародної аудиторії, про складність сприйняття якої іноземцями різ-
ні керівники скаржаться вже майже десятиліття17.

16 «Мягкую силу» снабжают средствами. (05.06.2013). Коммерсантъ. https://www.kommersant.ru/doc/2204815.
17 Константин Косачев: Раскола «русского мира» из-за событий на Украине нет. (19.08.2014). Российская Газета. https://
rg.ru/2014/08/20/kosachev.html.

https://www.kommersant.ru/doc/2204815
https://rg.ru/2014/08/20/kosachev.html
https://rg.ru/2014/08/20/kosachev.html


Серед усіх інституцій «м’якої сили» РФ Росспівробітництво, напряму 
підпорядковане президенту РФ та підвідомче Міністерству закордонних 
справ РФ, має наймасштабніше фінансування та найширше географіч-
не покриття власних представництв. Інформація про те, звідки рекруту-
ються очільники Агентства та з ким воно співпрацює, звідки воно бере 
кошти та як їх витрачає, та які має географічні пріоритети діяльності, дає 
чітке розуміння його вбудованості в існуючу інституційну інфраструктуру 
«м’якої сили» РФ. 

Скуті «Єдиною Росією»: керівництво та партнери Росспівро-
бітництва

Керівник Росспівробітництва та його заступники призначаються 
на посаду та звільняються з неї президентом РФ1. За 13 років свого існу-
вання воно змінило шістьох керівників, що відображає політичну тур-
булентність навколо Агентства і різко контрастує з Фондом «Русский 
мир» та Фондом підтримки публічної дипломатії ім. О. Горчакова, по-
точні керівники яких перебувають на посаді від самого заснування від-
повідних організацій. Очільників Росспівробітництва об’єднує те, що всі 
вони, за винятком Елеонори Митрофанової, до або після перебування 
на посаді керівника агентства були депутатами Федеральних зборів 
РФ – Державної Думи або Ради Федерації. Далеко не всі з керівництва 
Агентства є фаховими дипломатами, культурними менеджерами чи фа-
хово дотичними до сфери міжнародної співпраці. Зокрема, це стосується 
й нинішнього керівника Росспівробітництва Євгенія Примакова, який пе-
ред призначенням і навіть певний час після був ведучим програми «Між-
народний огляд» на державному телеканалі «Россія-24».

1 Положение о Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, утвержденное Указом Президен-
та Российской Федерации от 06.09.2008 №1315. https://rs.gov.ru/upload/iblock/29c/29cbf441764f36ebab10fbfb8f
1e9396.pdf. 

КАДРИ, БЮДЖЕТИ, МЕРЕЖІ: 
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

https://rs.gov.ru/upload/iblock/29c/29cbf441764f36ebab10fbfb8f1e9396.pdf
https://rs.gov.ru/upload/iblock/29c/29cbf441764f36ebab10fbfb8f1e9396.pdf
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Заступники керівника є особами, які в минулому обіймали вагомі 
посади у державних структурах РФ, зокрема безпосередньо наближених 
до апарату президента РФ інституціях, дехто має численні державні наго-
роди. Серед заступників останнім часом найбільш активно присутні в пу-
блічному та медійному просторі Агентства Наталія Поклонська (звільнена 
з посади 13 червня 2022 року) та Дмитро Поліканов. Так, представницькі 
функції від імені Агентства на подіях та публічних заходах, організованих 
Роспівробітництвом чи його партнерами, як правило, виконує саме Поліка-
нов. Поклонська ж після призначення збиралася займатися захистом прав 
«російськомовних співвітчизників» в Україні2 і за кілька місяців на поса-
ді найчастіше з’являлась в активностях Агентства на так званому напрямі 
сприяння гуманітарному розвитку.

2 Коментуючи своє призначення підконтрольному російській окупаційній владі ЗМІ «Кримінформ», Поклонська заяви-
ла, що на новій посаді для неї «пріоритетом... буде захист прав співвітчизників за кордоном. Зокрема – в Україні». Як ар-
гумент вона навела наявну в неї нібито релевантну експертизу, пов’язану з «...захистом прав людини, світом, безпекою» 
та зазначила, що її «... російсько-український досвід тут стане в нагоді» . Див., Поклонська на новій посаді зібралася «за-
хищати права росіян в Україні» (03.2022). Українська правда. https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/3/7322690/). 
Варто додати, що саме Поклонська, обіймаючи посаду прокурорки в тимчасово окупованій АР Крим, ініціювала у 2016 
році заборону Меджлісу, представницького органу кримськотатарського народу. 

Євгеній Примаков, онук колишнього міністра 
закордонних справ РФ Є. Примакова, є керівником 
Росспівробітництва з 25.06.2020 року.
В минулому депутат, радник голови Державної Думи 
VII скликання В. Володіна з міжнародних питань та 
гуманітарних проєктів, член президіуму Ради зовнішньої 
та оборонної політики, співзасновник та голова 
наглядової ради організації «Російська Гуманітарна 
Місія» (рос. «Русская Гуманитарная Миссия», далі – 
РГМ), одного з основних партнерів Росспівробітництва.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/3/7322690/
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Ілля Баланін – колишній заступник губернатора 
Ярославської області. 

Михайло Брюханов – чинний державний радник РФ 
1-го класу. 

Олексій Полковніков – чинний державний радник РФ 
3-го класу, в минулому генеральний директор РГМ. 

Павло Шевцов – в минулому заступник директора 
Департаменту економічної співпраці з країнами СНД 
та розвитку євразійської інтеграції при Міністерстві 
економічного розвитку РФ. 

Наталія Поклонська (з 2 лютого до 13 червня 2022 року) 
– уродженка Луганської області, колишня прокурорка 
російської окупаційної адміністрації в тимчасово 
окупованій АР Крим, перебуває під санкціями України 
(серед іншого їй інкримінують державну зраду), ЄС, 
США, Канади, Японії.

Відомі колишні заступники:

Дмитро Поліканов – в минулому обіймав керівні 
посади в партії «Єдина Росія», був першим заступником 
виконавчого директора «Російського географічного 
товариства», обіймав високі керівні посади в інших 
державних структурах.

Світлини очільників Росспівробітництва взяті з відкритих джерел.
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З кінця 2020 року при Росспівробітництві діє також Громадська рада 
начебто для здійснення громадського контролю за діяльністю Росспівро-
бітництва. Склад Громадської ради показує тісний зв’язок Росспівробітни-
цтва з основними державними освітніми центрами (наприклад, почесним 
директором цієї Ради є ректор МДУ Віктор Садовничий, за сумісництвом 
також член Наукової ради при Раді безпеки РФ), іншими організаціями 
російської публічної та культурної дипломатії (Фонд «Русский мир», Між-
народний дискусійний клуб «Валдай»), найбільшими державними корпо-
раціями (представники «Газпром Нафта», «Ростех»). Практично всі члени 
Громадської ради відзначені численними державними нагородами, задіяні 
в діяльності інших державних структур РФ, окремі з них мають досвід ді-
яльності на окупованих Росією територіях (зокрема, Молдови). Іншими сло-
вами, йдеться не стільки про громадський контроль, як про «вбудованість» 
в державну структуру РФ3. 

Також, Росспівробітництво системно співпрацює з іншими організа-
ціями РФ, які функціонують у суміжних сферах: Фондом президентських 
грантів, Фондом підтримки публічної дипломатії імені О. М. Горчакова, 
Російським географічним товариством, Російською радою з міжнародних 
справ тощо. Агентство співпрацює, підтримує та бере участь зокрема в та-
ких партнерських проєктах інших організацій РФ:

наукові стажування для іноземних спеціалістів InteRussia4 : проєкт ре-
алізується Фондом ім. Горчакова та Московським державним універ-
ситетом міжнародних відносин;

майстер-класи SPUTNIKPRO5 для іноземних журналістів, медіамене-
джерів та співробітників прес-служб, міжнародний проєкт державної 
пропагандистської російської медіа-компанії «Росія сьогодні»; почи-
наючи з 2015 року у цих майстер-класах взяли участь понад 250 учас-
ників програми Агентства «Нове покоління» із 80 країн світу;

«Школа реальної журналістики»6 : реалізується організацією «Росій-
ські репортери» за підтримки Фонду «Русский мир» та Росспівробіт-
ництва; іншими партнерами цього проєкту є РІА Новини, Союз журна-
лістів Росії, Фонд президентських грантів, Яндекс;

«Лідери Росії»7 : відкритий конкурс на отримання освітнього гранту в  
1 млн рублів для управлінців (громадян Росії та іноземців); заявлений 

3 Состав Общественного совета при Россотрудничестве/ «Общественный совет»/ Официальный сайт Россотрудни-
чества. https://rs.gov.ru/Автобиографии%20членов%20Совета.docx.pdf. 

4 Internship programme InteRussia: call for applications is open https://english.mgimo.ru/announce/interussia-03-22.

5 «Новое поколение» иностранных журналистов прошли мастер-класс «Sputnikpro». https://rwp.agency/news/637/. 
6 Школа реальной журналистики в Беларуси. https://www.rwp.agency/news/1035/. 
7 Лидеры России. Конкурс управленцев. https://www.лидерыроссии.рф/.

https://rs.gov.ru/Автобиографии%20членов%20Совета.docx.pdf
https://english.mgimo.ru/announce/interussia-03-22
https://rwp.agency/news/637/
https://www.rwp.agency/news/1035/
https://www.лидерыроссии.рф/
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як флагманський проєкт президентської платформи «Росія – країна 
можливостей». До наглядової ради так званого «Міжнародного тре-
ку»8 цього конкурсу, яку очолює міністр закордонних справ С. Лавров, 
входить і керівник Росспівробітництва Є. Примаков, а його заступник 
Д. Поліканов заявив про інтерес та плани Агентства щодо співпраці 
з фіналістами цього треку. Загалом виглядає так, що цей конкурс слу-
гує одним із кар’єрних ліфтів, за допомогою яких російський режим 
відбирає кваліфікованих (та лояльних) управлінців для регіональних 
та федеральних органів влади. У контексті повномасштабного втор-
гнення РФ в Україну цікаво, що серед фіналістів конкурсу «Лідери Ро-
сії» у 2022 році знаходимо також призначенців на міністерські посади 
в самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» – на окупованих Росією тери-
торіях. Наприклад, проректор Севастопольського державного уні-
верситету Іван Кусов, якого запросили на посаду міністра освіти са-
мопроголошеної «ЛНР», або Олег Трофімов, який отримав аналогічну 
посаду в самопроголошеній «ДНР». Обидва призначення під час осо-
бистої зустрічі з Кусовим та Трофімовим підтримав Володимир Путін.

Допомога у сфері сприяння міжнародному розвитку за участі «Асо-
ціації волонтерських центрів», «Російської Гуманітарної Місії», проєкту 
«Гуманітарний монітор» (детальніше про партнерів у сфері сприяння 
міжнародному розвитку – див. нижче у розділі ІІІ).

Отже, безпосереднє керівництво Росспівробітництва, Громадська 
рада при ньому і список партнерських організацій свідчать про глибоку вко-
ріненість Агентства в державний апарат Російської Федерації. Належність 
очільників організації до правлячої партії «Єдина Росія» говорить про те, 
що політична доцільність та фаворитизм переважають над міркуваннями 
ефективності. Перевага надається лояльним виконавцям, які будуть поши-
рювати ті ж наративи, що й інші державні органи РФ, а не спеціалістам в га-
лузі культурної дипломатії чи міжнародного розвитку. Найбільш яскравим 
в цьому контексті є приклад Любові Глєбової (голова Росспівробітництва 
в 2015–2017 роках) – людини, яка ніколи не займала посади, навіть дотичні 
до сфери міжнародних відносин, а перед і після свого призначення побува-
ла сенатором в Раді Федерації від двох різних регіонів РФ. Тож існує суттєва 
відмінність від підходу до відбору керівництва в подібних організаціях кра-
їн Заходу, на кшталт Британської Ради чи Ґете-Інституту, де очільники за-
звичай є представниками академічної сфери чи громадських/благодійних 
організацій. Це веде до повної залежності Агентства від поточного зовніш-
ньополітичного курсу російського режиму і використання Росспівробітни-
цтва як провідного майданчика для поширення кремлівських наративів.

8 Лидеры России. Международный трек. https://www.лидерыроссии.рф/international2021. 
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Навздогін за USAID: виклики фінансування

Згідно з Положенням про Росспівробітництво, воно фінансується 
як з державного бюджету РФ, так і за рахунок коштів, які отримуються від 
дозволених видів діяльності9. Такий спосіб фінансування інституцій публіч-
ної та культурної дипломатії характерний і для подібних організацій країн 
Заходу. Але на відміну від останніх, інформація про фінансування Росспів-
робітництва не є прозорою. Дані про доходи та видатки наведені в стан-
дартній формі бухгалтерської звітності з розписом лише по кодах бюджетної 
класифікації, що дає доволі обмежені відомості про фінансування діяльно-
сті Агентства. Номінально на сайті є розділ із річними звітами про діяльність 
Росспівробітництва, які за аналогією з іншими країнами мали б відобра-
жати більш детальну інформацію про діяльність не в суто бюрократично-
му форматі, але майже всі посилання на річні фінансові звіти ведуть на пу-
сті сторінки. Наразі з усіх річних фінансових звітів доступний лише звіт за  
2020 рік, який хоч і не дозволяє оцінити динаміку фінансування Росспівро-
бітництва, але дає можливість порівняти його з інституціями «м’якої сили» 
інших країн. 

В 2020 році доходи Агентства склали 455 млн рублів, або ж 5.5 млн 
євро за середньорічним курсом10. Близько 83% доходів забезпечувалися ви-
користанням майна РФ за кордоном та наданням платних послуг (найімо-
вірніше, тут йдеться про курси російської мови). Втім, витрати Росспівробіт-
ництва перевищили доходи вдесятеро – вони становили 4.538 млрд рублів 
(54.8 млн євро). Фінансування різниці забезпечив федеральний бюджет РФ. 
Відповідно, організація на 90% є дотаційною. Структура видаткової части-
ни бюджету Агентства невідома, але з інтерв’ю його очільників випливає, 
що переважна більшість коштів – близько 70% – витрачається на зарплати 
співробітників та утримання нерухомості11.

Такі обсяги фінансування суттєво поступаються подібним закордон-
ним інституціям «м’якої сили», зокрема Німеччини та Сполученого Коро-
лівства. Доходи Ґете-Інституту в тому ж 2020 році становили 388 млн євро, 
видатки – 393 млн12 ; Британська Рада загалом мала 925 млн фунтів доходів 
і 1008 млн фунтів видатків в 2020-2021 році (за фінансовий рік 1 квітня – 31 бе-
резня)13. І за структурою доходів (основна частка отримується від держави, 

9 Положение о Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 06.09.2008 №1315.
https://rs.gov.ru/upload/iblock/29c/29cbf441764f36ebab10fbfb8f1e9396.pdf.

10 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств. Россот-
рудничество. https://www.rwp.agency/upload/iblock/aa4/aa44ee5e818e310d59cf316fa3d3870d.pdf. 
11 Глава Россотрудничества — РБК: «Мы на латинице писать не будем». (12.09.2018). РБК. https://www.rbc.ru/interview/
politics/12/09/2018/5b90ee6f9a7947682967bd0a. 

12 Jahrbuch Annual Report 2020/2021. https://www.goethe.de/resources/files/pdf234/gi_jahrbuch_2021_web1.pdf.

13 2020–21 Annual Report and Accounts. British Council. https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/
annualreport_2020-21.pdf, с. 68-71.

https://rs.gov.ru/upload/iblock/29c/29cbf441764f36ebab10fbfb8f1e9396.pdf
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а не від власної діяльності), і за їх обсягами та розміром видатків Росспівро-
бітництво дуже віддалено нагадує хіба що Французький інститут – остан-
ній в 2020 році мав дохід в 42.1 млн євро, з яких 72% припадало на субсидії 
з державного бюджету Франції, а видатки становили 35 млн євро14.

Схема 1. Бюджети інституцій культурної дипломатії країн Заходу і Росії

Примітка: Дані з річних звітів організацій за 2020 рік. Для Британської Ради та Росспівробітництва 
сума переведена у євро за середньорічним курсом фунта та рубля до євро в 2020 році.

Нинішні обсяги фінансування Росспівробітництва суттєво розходять-
ся з планами, які озвучувалися на початку 2010-х. Згідно з президентським 
указом 2013 року, його бюджет мав зрости з 0.03% ВВП Російської Феде-
рації до 0.1% в 2020 році15 . І на початках все дійсно йшло до цього – згідно 
із Концепцією державної політики РФ в сфері сприяння міжнародному роз-
витку від 2014 року, Росспівробітництво офіційно отримало провідну роль 
у розвитку російської «м’якої сили» і мало бути розпорядником значно біль-
шої кількості коштів в контексті надання міжнародної допомоги. Зокрема, 
в 2014 році бюджет Агентства зріс на 1/3 порівняно з 2013 роком – з 2 млрд 
до майже 2.74 млрд рублів, або 61 млн євро за тогочасним курсом (станом 
на початок року). Вся міжнародна допомога тепер мала тепер йти через 
Агентство, а не через Міністерство фінансів16. 

14 Rapport d’activité 2020. Institut français. https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/if_
ra_2020.pdf, с. 61.

15 Tafuro, E. Fatal Attraction? Russia’s Soft Power in Its Neighbourhood. P. 4. https://www.files.ethz.ch/isn/180660/Fatal%20
attraction_%20Russia%E2%80%99s%20soft%20power%20in%20its%20neighbourhood.pdf.

16 Lutsevych, O. (2016). Agents of the Russian World: Proxy Groups in the Contested Neighbourhood Research Paper. Royal 
Institute of International Affairs. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-04-14-
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Втім, початковий імпульс швидко згас, і наразі установа отримує в 25 
разів менше запланованого в 2013 році – замість 0.1% ВВП Росії станом 
на 2020 рік Росспівробітництво фактично отримало 0.004%17. Агентство так 
і не отримало великих бюджетів для надання міжнародної допомоги, хоча 
і зберігає за собою таку функцію. Останній публічний звіт про цей напрямок 
роботи датується 2015 роком18. В 2016 році на недофінансування Росспівро-
бітництва скаржився голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ 
Леонід Слуцький, який порівнював установу з «автомобілем хорошої марки, 
який знає як і куди їхати, але має пустий бак»19. За його словами, закордонні 
представництва через відсутність коштів змушені були переїжджати зі зна-
кових культурних будівель на околиці столиць.

Через непрозорість звітності Росспівробітництва складно сказати, 
чому інституція, яка з огляду на цілі її діяльності мала б значно збільшити 
свої ресурси в період зростання агресивності політики РФ, не отримала за-
явленого раніше фінансування. Серед можливих причин такої ситуації мож-
на виділити наступні:

Зміна пріоритетів в зовнішній політиці Росії і повернення до «жор-
сткої сили». На 2013-2015 роки основним напрямком роботи мали ста-
ти країни-сусідки Росії, в яких планувалося відкрити 9 з 11 нових пред-
ставництв. Імовірно, суттєвий акцент мав бути зроблений на Україні 
– в березні 2014 року навіть після Революції Гідності тодішній голова 
Росспівробітництва Костянтин Косачов скаржився на те, що бюджет 
USAID в Україні вдвічі перевищує сукупний бюджет Агентства у всіх 
країнах світу, і наголошував на необхідності суттєвого розширення 
квоти на навчання в російських ЗВО для студентів з України20. Подаль-
ша анексія Криму і військове вторгнення РФ на Донбасі засвідчили 
пріоритет «жорсткої сили» РФ на цьому напрямі перед «м’якою».

Зовнішньоекономічні виклики і стагнація економіки РФ. Вже з почат-
ку 2010-х Росія демонструвала падіння темпів економічного зростан-
ня, а в 2015 році ВВП країни взагалі впав на 2%21. Відповідно, ресур-
сів на зовнішньополітичну діяльність стало менше, про що говорило 

agents-russian-world-lutsevych.pdf.

17 ВВП Росії в 2020 році становив 106,6 трлн рублів. https://www.kommersant.ru/doc/4671959.

18 Бурлинова, Н., Василенко, П., Иванченко, В., Шакиров, О. (2020). 10 шагов на пути к эффективной публичной дипло-
матии России: Экспертный обзор российской публичной дипломатии в 2018-2019 гг. Российский совет по междуна-
родным делам. https://russiancouncil.ru/papers/RussianPublicDiplomacy-Report52-Rus.pdf

19 В ГД обеспокоены сокращением финансирования программ Россотрудничества. (07.10.2016). РИА Новости. 
https://ria.ru/20161007/1478733956.html.

20 «В кризис в разы повысилась посещаемость курсов балета», – Константин Косачев, руководитель Россотрудниче-
ства. (13.05.2014). Ведомости.
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/03/13/v-krizis-v-razy-povysilas-poseschaemost-kursov-baleta

21 GDP growth (annual %) - Russian Federation. World Bank Data. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
KD.ZG?locations=RU.
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і зменшення бюджетів в 2015 році головних рупорів російської пропа-
ганди – медіахолдингів RT та МІА «Росія сьогодні»22. Росспівробітни-
цтво теж не стало винятком в контексті економії бюджету.

Нарешті, більш прозаїчною причиною може бути неефективність 
Агентства. Рахункова палата РФ в 2015 році повідомляла про неефек-
тивність витрат Росспівробітництва і невідповідність динаміки від-
криття нових закордонних представництв – зі згаданих вище 11 запла-
нованих на 2013-2015 роки представництв Агентство відкрило лише 323. 
За іншими статтями видатків також було виявлено багато порушень, 
що могло стати причиною для перегляду початкових планів на збіль-
шення фінансування Росспівробітництва.

Всесвітня ліга «Російських домів»: представництва за кордоном

Від своїх попередників Росспівробітництво отримало у спадок розви-
нену інфраструктуру філій, що зрештою оформились у так звані Російські 
центри науки та культури (з 2021 року – «Російські доми») та напрацьова-
ні зв’язки та контакти з закордонними та російськими організаціями май-
же по всьому світу. Тож сучасне Росспівробітництво – це організаційний 
монстр: максимальна штатна кількість співробітників центрального апа-
рату Агентства налічує 278 осіб, а закордонного апарату (тобто представ-
ництв та представників за кордоном) – 600 одиниць, з них 185 працівників, 
що направляються за кордон від Агентства, 415 працівників, яких прийма-
ють на роботу у країнах перебування24. 

Згідно з Положенням про Росспівробітництво, закордонний апа-
рат Агентства утворюють так звані російські центри науки і культури, ро-
сійські інформаційно-культурні центри, російські доми науки та культури 
за кордоном, російські культурні центри за кордоном (однак у річних звітах 
та публічній комунікації здебільшого фігурує термін «російський центр нау-
ки і культури»/«РЦНК»), а також окремі представники у складі дипломатич-
них представництв Російської Федерації без включення їх в штатну чисель-
ність останніх (для країн, де немає повноцінних представництв Агентства). 
Назагал, представництва Росспівробітництва функціонують у 80 країнах25.

Діяльність представництв і представників Росспівробітництва підпо-
рядкована РФ та централізовано керується з Москви. Будь-які структурні 

22 Бюджет телеканала RT сокращён на 10%. (16.01.2015). RT на русском. https://russian.rt.com/article/69298.

23 Россотрудничество неэффективно использовало бюджетные средства – СП РФ. (09.06.2016). Regnum.
https://regnum.ru/news/2142931.html.

24 Указ Президента Российской Федерации «О некоторых вопросах государственного управления в области между-
народного сотрудничества». http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102124100&rdk=7.

25 Программы. Официальный сайт Россотрудничества. Отримано за допомогою ресурсу Wayback Machine (станом 
на 18.02.2022). https://web.archive.org/web/20220218091030/https://rwp.agency/programmy/.

https://russian.rt.com/article/69298
https://regnum.ru/news/2142931.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102124100&rdk=7
https://web.archive.org/web/20220218091030/https://rwp.agency/programmy/
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та функціональні зміни в діяльності представництв визначаються Прези-
дентом РФ26. Так, згідно з Положенням про представництва Росспівробітни-
цтва27, останні у своїй діяльності керуються законами РФ, указами, постано-
вами, розпорядженнями президента, уряду, міністерств РФ і центрального 
апарату Росспівробітництва, а також міжнародними договорами РФ і зако-
нодавством країни перебування. Оперативне управління їхньою діяльністю 
здійснює центральний апарат Росспівробітництва, загальне керівництво 
та контроль – посол РФ в країні перебування. Аналіз складу керівництва 
представництв Росспівробітництва за кордоном28 свідчить про втілення 
на практиці стратегії штаб-квартири Агентства та його найвищого керів-
ництва централізовано контролювати діяльність представництв та визна-
чати/впливати на їхню роботу.

З призначенням у 2020 році на посаду керівника Агентства Є. При-
макова розпочалася процедура ребрендингу Росспівробітництва з метою 
осучаснення і створення цілісного та єдиного для всіх представництв брен-
ду Агентства. У кінці 2020 року було оголошено публічний конкурс на не-
формальне перейменування Агентства, адже тодішня назва – Росспівро-
бітництво – була визнана складною для вимови іноземною аудиторією. У 
березні 2021 року російські центри науки та культури були перейменовані 
на «Російські доми», а Росспівробітництво отримало другу неофіційну наз-
ву – «Російський дім». У вересні 2021 року було представлено нову айденти-
ку29. 

Видається також, що ребрендинг було проведено, в тому числі, і як під-
готовчий етап до втілення стратегії створення мережі недержавних «Росій-
ських домів»30, також публічно озвученої у вересні 2021 року31. Метою таких 
нововведень заявлено розширення географії присутності Агентства (пере-
довсім, вихід за межі столиць країн перебування, де представництва були 
сконцентровані на той момент), а також залучення ширшої іноземної ау-
диторії. Так, за нових умов «Російський дім» за кордоном можуть відкри-
ти іноземні та російські партнерські організації, приватні російські школи 

26 Положение о Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 06.09.2008 №1315. https://rs.gov.ru/upload/iblock/29c/29cbf441764f36ebab10fbfb8f1e9396.
pdf.

27 Положение о представительствах Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, со-
отечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству за пределами 
Российской Федерации и представителях этого Агентства в составе дипломатических представительств Российской.
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/normativnye-dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-
rossotrudnichestva/.

28 Русские дома/ Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/russkie-doma/ (дата звернення 25.04.2022).

29 О новом логотипе Русских домов. https://rwp.agency/press-sluzhba/zayavleniya/?ELEMENT_ID=295.

30 Россотрудничество представило новый фирменный стиль Русских домов за рубежом. https://rwp.agency/news/282/.

31 Подібним чином, принаймні до 2015 року, створював свої філії Фонд «Русский мир», див. детальніше у Масієнко Ю., 
Загривенко К., Коваль Н., Терещенко Д. (2022). «Російський прапор буде там, де є російська мова»: Фонд «Русский мир». 
https://ui.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/fond_russkyj-myr_analitychna-zapyska_-2-chastyna.pdf. С. 33–36. 

https://www.facebook.com/rsgov/photos/a.420750617960319/3157627454272608/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4117212388314105&id=105185026183548
https://facebook.com/rsgov/photos/a.420750617960319/3717949421573739/?type=3
https://facebook.com/rsgov/photos/a.420750617960319/3717949421573739/?type=3
https://facebook.com/rsgov/photos/a.420750617960319/3717949421573739/?type=3
https://rs.gov.ru/upload/iblock/29c/29cbf441764f36ebab10fbfb8f1e9396.pdf
https://rs.gov.ru/upload/iblock/29c/29cbf441764f36ebab10fbfb8f1e9396.pdf
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/normativnye-dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-rossotrudnichestva/
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/normativnye-dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-rossotrudnichestva/
https://rwp.agency/russkie-doma/
https://rwp.agency/press-sluzhba/zayavleniya/?ELEMENT_ID=295
https://rwp.agency/news/282/
https://ui.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/fond_russkyj-myr_analitychna-zapyska_-2-chastyna.pdf
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та місцеві ВНЗ, неприбуткові організації, «співвітчизники» за кордоном 
та випускники російських ВНЗ. За словами прес-секретаря Росспівробітни-
цтва Надани Фрідріхсон, «Російський дім» стає умовною «франшизою»32. 

Можна припустити, що ініціатива відкриття філій Агентства, що мають 
недержавний статус, суттєво пришвидшить, спростить появу нових пред-
ставництв та збільшить їхню кількість, а відповідно і темпи та масштаби по-
ширення ними порядку денного Кремля. На користь цієї версії можна на-
вести приклад такої філії, що була відкрита на початку 2022 року в Судані, 
керівник якої в перший місяць війни Росії проти України вже транслював 
локальним медіа типові пропагандистські наративи Кремля про її причини 
та контекст. За його словами, «джерела сьогоднішньої кризи треба шукати 
в підтримці націоналістичних ідей та різних утворень на території України, 
яку деякі країни Заходу надавали протягом багатьох років». 

На офіційному сайті Росспівробітництва в розділі «Програми» за-
значено, що Агентство представлене «у 80 країнах світу у вигляді 97 пред-
ставництв, а саме: 73 російських центрів науки та культури у 62 країнах, 24 
представників у складі посольств в 21 країні»33. Тобто незважаючи на анонсо-
ваний ребрендинг, для означення представництв Росспівробітництва може 
одночасно використовуватися і термін «російський центр науки та культу-
ри», і нововведений «Російський дім» (наприклад, представництво в Мол-
дові використовує різні найменування на сайті34  і сторінці в Facebook).

32 Брифінг прес-секретаря Росспівробітництва Надани Фрідріхсон: Результати роботи Агентства за 2021 рік та плани 
на 2022 рік. Youtube-канал «Русский дом». https://youtu.be/s89EA9KtcUY.

33 Программы. Официальный сайт Россотрудничества. Отримано за допомогою ресурсу Wayback Machine (станом 
на 18.02.2022). https://web.archive.org/web/20220218091030/https://rwp.agency/programmy/. 

34 Представительство Россотрудничества в Республике Молдова. http://www.rcnk.md/kontaktnaya-informaciya/.

https://www.facebook.com/rsgov/posts/295358696080209
https://www.facebook.com/MoldovaRCNK
https://youtu.be/s89EA9KtcUY
https://web.archive.org/web/20220218091030/https://rwp.agency/programmy/
http://www.rcnk.md/kontaktnaya-informaciya/
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Таблиця 2. Країни із закордонними представництвами Росспівробітництва35

35 Важливо зазначити, що сумарна кількість представництв та представників, зазначених на сайті в розділі «Русские 
дома» (і відповідно наведених у таблиці нижче), є меншою за вказану в розділі «Програми» та, схоже, є неповною, адже, 
наприклад, згадуваний в інших розділах сайту та соцмережах «Русский дом» у Донецьку не доданий до переліку.

Регіон Кількість Країни*1 

СНД, окуповані 
території Грузії 
– Абхазія та 
Південна Осетія

16 Азербайджан, Вірменія (2)**2, Білорусь (3), 
Казахстан (2), Киргизстан (2), Молдова, 
Таджикистан (2), Узбекистан, окуповані території 
Грузії – Абхазія та Південна Осетія.

Близький Схід та 
Північна Африка

9 Єгипет (2), Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, 
Палестина, Сирія, Туніс

Азія 22 Афганістан, Бангладеш, В’єтнам, Індія (5), 
Індонезія, Іран, Камбоджа, Китай, Лаос, 
Малайзія, Монголія, Непал, Пакистан, 
Республіка Корея, Сінгапур, Шрі-Ланка, Японія

Європа 29 Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, 
Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Кіпр, 
Люксембург, Мальта, Польща (2), Португалія, 
Румунія, Північна Македонія, Сербія, 
Словаччина, Словенія, Туреччина, Фінляндія, 
Франція, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швейцарія.
Велика Британія (представник у складі 
Посольства РФ, а не окреме представництво).

Америка 12 Аргентина, Бразилія (2), Венесуела, Канада, 
Куба, Мексика, Перу, США (2), Чилі.
Нікарагуа (представник у складі Посольства РФ, 
а не окреме представництво).

Африка 5 Замбія, Республіка Конго, Танзанія, Ефіопія.
ПАР (представник у складі Посольства РФ, а не 
окреме представництво)

Всього 93

* Росспівробітництво використовує характерну для російського режиму лексику і принципи категоризації країн та 
територій. Це стосується, приміром, розміщення в когорті з незалежними країнами визнаних РФ в односторонньому 
порядку незалежними окупованих територій Грузії – Абхазії та Південної Осетії, а також лексики щодо країн, які в 
минулому входили до складу СРСР. Так, щодо Білорусі, Киргизстану, Молдови використовуються не сучасні офіційні 
назви цих країн, а назви часів СРСР або інших періодів («Білорусія», «Киргизія», «Молдавія»). Варто зазначити, що цей 
випадок є лише одним з прикладів загального підходу Агентства до називання інших країн, адже і в інших документах 
та комунікації Росспівробітництва щодо більшості країн, які входили до складу СРСР, принципово використовуються не 
їхні офіційні, а старі радянські чи російські імперські назви, приміром, «Прибалтика», а не країни Балтії, «на Україні», а 
не «в Україні». Ця практика вказує на збереження імперіалістичного погляду Росії на країни пострадянського просто-
ру, а також намагання легітимізувати квазіутворення, створені за її підтримки та невизнані більшістю країн світу. Див.: 
Русские дома. Официальный сайт Россотрудничества. Отримано за допомогою ресурсу Wayback Machine (станом на 
18.02.2022). https://web.archive.org/web/20220218091030/https://rwp.agency/programmy/.

** Тут і далі цифрою в дужках позначається кількість представництв у країні. Якщо біля назви країни відсутні дужки з 
цифрою, це за замовчуванням означає, що в ній наявне лише одне представництво Росспівробітництва.

https://web.archive.org/web/20220218091030/https://rwp.agency/programmy/
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Карта 1. Представництва Росспівробітництва за кордоном
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У відкритих документах та на офіційному сайті пріоритетом у геогра-
фії діяльності Агентства традиційно для російської культурної дипломатії 
заявлено країни СНД36. Під час брифінгу, присвяченого результатам діяль-
ності Агентства за 2021 та планам на 2022 рік37, прес-секретар Росспівро-
бітництва Надана Фрідріхсон також фокусувалася на втілених саме в кра-
їнах СНД проєктах. Окремо було згадано і діяльність в Україні, ускладнену, 
але фрагментарно втілену попри накладені у 2021 році РНБО України санк-
ції, що свідчить про утримання України у фокусі інтересів Росспівробітни-
цтва попри заборону діяльності Агентства українським Урядом. Це також 
підтверджується наявністю в порядку денному брифінгу прес-секретаря 
Агентства38, проведеного вже після заборони діяльності останнього в Укра-
їні, питання про подальшу роботу в Україні, ще красномовніше – продов-
женням функціонування офіційної Facebook-сторінки «Російський дім у Ки-
єві», на якій до сьогоднішнього дня публікується контент. 

У численних публічних документах країни діяльності Росспівробітни-
цтва, як правило, поділяються на згадані вище «країни СНД» (до яких на-
лежить низка пострадянських країн та через кому додаються країни Балтії, 
Грузія) та так зване «далеке зарубіжжя» (фактично, решта країн світу). Тобто 
передовсім чітко виділяється два великих ареали діяльності: з одного боку, 
це фактично територія колишнього СРСР (що може підтверджувати страте-
гічні прагнення Росії тим чи іншим чином утримати в зоні свого впливу усі 
пострадянські країни) та, з іншого боку, решта світу, яка з огляду на аналіз 
відкритих документів, що регламентують діяльність Агентства (річні: звіт39, 
план діяльності40, публічна декларація цілей та задач41 тощо), здебільшо-
го виглядає аморфно та узагальнено, адже жодних нюансованих стратегій 
роботи у різних регіонах світу у такого роду документах не спостерігається 
або принаймні не артикулюється публічно.

36 Агентство. Официальный сайт Россотрудничества. Отримано за допомогою ресурсу Wayback Machine (станом на 
18.02.2022). https://web.archive.org/web/20220218091030/ https://rwp.agency/programmy/. 

37 Указ Президента України №140/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 
року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Офіційне 
інтернет-представництво Президента України. https://www.president.gov.ua/documents/1402021-38381.

38 Брифінг прес-секретаря Росспівробітництва Надани Фрідріхсон: Результати роботи Агентства за 2021 рік та плани 
на 2022 рік. Youtube-канал «Русский дом». https://youtu.be/s89EA9KtcUY. 

39 Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него полномочий в 2020 
году. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-
deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y.

40 План деятельности Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству на 2022 го. Официальный сайт 
Россотрудничества. https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/plany/?special=Y (посилання на розділ «Открытое 
агентство» – посилання на сам документ недоступне станом на 28.07.2022).

41 Публичная декларация целей и задач Россотрудничества на 2022 гг. Официальный сайт Россотрудничества. 
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/plany/?special=Y (посилання на розділ «Открытое агентство» – поси-
лання на сам документ недоступне станом на 28.07.2022).

https://web.archive.org/web/20220218091030/
https://rwp.agency/programmy/
https://www.president.gov.ua/documents/1402021-38381
https://youtu.be/s89EA9KtcUY
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/plany/?special=Y
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Фокус на збирання «співвітчизників»: представництва в Україні42  

Україна в контексті пріоритезації реформованого у 2008 році Росспів-
робітництва на країни колишнього СРСР одразу стала фокусною країною. 
Так, Російський центр науки і культури в Києві було відкрито у 2008 році, 
у Сімферополі – у 2012 (закритий у 2014 році). Також діяло представництво 
в Одесі на базі Генерального консульства РФ. Країна сприймалася як арена 
безкомпромісної боротьби з американською або, ширше, західною «м’якою 
силою», тож сюди вливалося чимало ресурсів. 

«Наші конкуренти та опоненти усі ці роки збільшували свій вплив на українські уми ма-
сованим використанням інструментарію «м’якої сили». У цьому суттєва різниця в під-
ходах: поки ми традиційно виходили з того, що фактори культурної, мовної та історич-
ної близькості, економічних зв’язків та численної російської діаспори діятимуть як би 
самі по собі, без постійних зовнішніх імпульсів з нашого боку, конкуренти масштабни-
ми фінансовими вливаннями в місцеві НУО послідовно опрацьовували через них на-
селення – не лише на заході, а й на сході України – «європейською» ідеєю як власною 
метою для українського громадянського суспільства»

Костянтин Косачов, керівник Росспівробітництва у 2012-2014 роках43.

Діяльність цих представництв відбувалась у традиційних для Росспів-
робітництва форматах, хоча зміст цієї діяльності в Україні, особливо піс-
ля 2014 року, викликав дедалі більше занепокоєння44. Адже, незважаючи 
на військову агресію Росії проти України, представництво в Києві продов-
жувало свою діяльність після 2014 року. За деякими даними, лише у 2017 р. 
Агентство провело близько 700 заходів культурного спрямування в краї-
ні, попри окупацію частини територій. Побоювання передовсім викликали 
спроби реконструкції спільної ідентичності на пострадянському просторі 
через проведення заходів з просуванням російських історичних наративів, 
контакти та підтримка мілітаризованих молодіжних угрупувань, наполег-
ливе просування вивчення російської мови, культури та літератури серед 
дітей та молоді в окремих регіонах, активне сприяння навчанню місцевих 
студентів у російських вузах та проведення інших цільових проєктів з ме-
тою кооптації працівників освіти, культури і науки, як і підозри щодо безпо-
середньої шпигунської діяльності та інкорпорації агентів впливу до органів 
центральної та місцевої влади.

42 Висловлюємо вдячність Центру оборонних стратегій за матеріали, надані для підготовки цього підрозділу.

43 В кризис в разы повысилась посещаемость курсов балета», – Константин Косачев, руководитель Россотрудниче-
ства. (13.05.2014). Ведомости.
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/03/13/v-krizis-v-razy-povysilas-poseschaemost-kursov-baleta.

44 Як Кремль використовує «м’яку силу» для гібридного впливу: кейс Росспівробітництва в Україні» | UACRISIS.ORG. 
https://uacrisis.org/uk/how-kremlin-uses-soft-power-for-malign-influence-case-of-rossotrudnichestvo-in-ukraine/.

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/03/13/v-krizis-v-razy-povysilas-poseschaemost-kursov-baleta
https://uacrisis.org/uk/how-kremlin-uses-soft-power-for-malign-influence-case-of-rossotrudnichestvo-in-ukraine/
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Приміром, діяльність «локальних партнерів» Агентства в Україні (та-
ких як Міжнародний педагогічний клуб у Києві, Київське товариство росій-
ських співгромадян «Батьківщина», Харківське Товариство Східних Слов’ян, 
Міжнародна Асоціація Слов’янської Єдності) нерідко мала виражений 
проросійський та навіть антиукраїнський характер. Функціонування Рос-
співробітництва в Україні незмінно супроводжувалося скандалами, як-от: 
вивезення представництвом Агентства в Україні 70 українських учнів в рам-
ках програми «Здрастуй, Росіє!» до Москви та Санкт-Петербургу45, проник-
нення активістів українських націоналістичних організацій до приміщення 
представництва у Києві46, блокування роботи представництва47 тощо і нео-
дноразовими намаганнями з боку СБУ48 та народних депутатів49 заборони-
ти діяльність Росспівробітництва в Україні з метою захисту її національних 
інтересів.

Так, у 2018 році контррозвідка СБУ викрила та припинила антиукра-
їнську діяльність представників Росспівробітництва на базі Генерально-
го консульства РФ в Одесі50. Було виявлено непоодинокі факти діяльності 
представників Агентства проти національних інтересів України. Зокрема, 
було встановлено, що під прикриттям реалізації так званих «Гуманітарних 
та соціальних програм РФ» в антиукраїнську діяльність залучалися гро-
мадяни України – члени проросійських громадських об’єднань та рухів. 
Представника консульства підозрювали в роботі на російські спецслуж-
би, довели його протиправну діяльність на території України та оголосили 
«персоною нон грата».

Шлях до законодавчого оформлення заборони діяльності Агентства 
виявився довготривалим51 зокрема через необхідність денонсації Угоди між 
КМУ і Урядом РФ про заснування та умови діяльності інформаційно-куль-
турних центрів52. Кінець кінцем, у квітні 2021 року Указом Президента Укра-
їни №140/2021 від 03.04.2021 було введено в дію рішення Ради національ-
ної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року «Про застосування 

45 Росіяни хваляться, що відправили до РФ велику групу українських школярів. Українська правда. https://www.pravda.
com.ua/news/2017/08/16/7152369/.

46 Націоналісти увірвалися до будівлі «Росспівробітництва» в Києві. Українська правда. https://www.pravda.com.ua/
news/2018/02/17/7171957/. 

47 У Києві активісти, які «замуровують» росбанки, заблокували «Тотальний диктант». Українська правда. https://www.
pravda.com.ua/news/2017/04/8/7140655/. 

48 В СБУ розповіли, як боролись з російським центром, що возить дітей до РФ. Українська правда. https://www.pravda.
com.ua/news/2017/09/19/7155628/.

49 Рада розгляну закон про заборону російського культурного центру. Українська правда. https://www.pravda.com.
ua/news/2017/09/19/7155664/.

50 Контррозвідка СБУ розкрила антиукраїнську діяльність «Росспівробітництва» і дипломата РФ в Одесі. ЦЕНЗОР.НЕТ. 
https://censor.net/ua/n3069021.

51 Російський культурний центр у Києві — це місце промивання мізків, — Подоляк. Громадське радіо. https://hromadske.
radio/podcasts/kyiv-donbas/rosiyskyy-kulturnyy-centr-u-kyyevi-ce-misce-promyvannya-mizkiv-podolyak.

52 Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заснування та умови діяльності ін-
формаційно-культурних центрів. Офіційний вебпортал Верховної Ради України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/643_090#Text.

https://www.pravda.com.ua/news/2017/08/16/7152369/
https://www.pravda.com.ua/news/2017/08/16/7152369/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/17/7171957/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/17/7171957/
https://www.pravda.com.ua/news/2017/04/8/7140655/
https://www.pravda.com.ua/news/2017/04/8/7140655/
https://www.pravda.com.ua/news/2017/09/19/7155628/
https://www.pravda.com.ua/news/2017/09/19/7155628/
https://www.pravda.com.ua/news/2017/09/19/7155664/
https://www.pravda.com.ua/news/2017/09/19/7155664/
https://censor.net/ua/n3069021
https://hromadske.radio/podcasts/kyiv-donbas/rosiyskyy-kulturnyy-centr-u-kyyevi-ce-misce-promyvannya-mizkiv-podolyak
https://hromadske.radio/podcasts/kyiv-donbas/rosiyskyy-kulturnyy-centr-u-kyyevi-ce-misce-promyvannya-mizkiv-podolyak
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_090#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_090#Text
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персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій)», згідно з яким, зокрема, до Росспівробітництва строком на три 
роки було застосовано різносторонні обмежувальні заходи, які унеможли-
вили його діяльність та призвели до її фактичного припинення53. Звернення 
до РНБО, яке призвело до накладення на Росспівробітництво санкцій, було 
викликане організацією Російським центром науки і культури в Києві 9 бе-
резня 2021 року заходу з назвою «Підбиття підсумків Міжнародного твор-
чого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета 
Тараса Шевченка», що викликало обурення та різке засудження МЗС Укра-
їни та українського громадянського суспільства54. Водночас 30 листопада 
2021 року «Російський дім» було відкрито у тимчасово окупованому РФ До-
нецьку55.

Важливо, що очільники Агентства віддавна виступають рупорами ро-
сійської пропаганди щодо України, поширюючи в медіа та на своїх сторін-
ках в соцмережах ті самі тези, що й державні медіа та керівництво росій-
ського МЗС. Так, в березні 2014 року тодішній голова Росспівробітництва 
Костянтин Косачов говорив про «вкладення США та ЄС гігантських ресурсів 
в ідеологію в Україні, що мало наслідком євромайдан»56. Ту саму тезу пов-
торювала Елеонора Митрофанова вже в 2018 році, говорячи про 1.5 млрд 
доларів, які США нібито витратили на НУО в Україні для «підриву режиму»57. 
А вже в березні 2022 року Євгеній Примаков погрожував ударами по цен-
тру Києва та об’єктам критичної інфраструктури у випадку спроб деокупа-
ції Донбасу Україною58. 

53 Границы и масштабы российского содействия международному развитию. (03.08.2021). Российский совет по 
международным делам. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/granitsy-i-masshtaby-rossiyskogo-
sodeystviya-mezhdunarodnomu-razvitiyu/.

54 Заперечуємо будь-які російські наративи стосовно Тараса Шевченка – МЗС. (29.03.2021). Радіо Свобода. https://
www.radiosvoboda.org/a/news-mzs-shevchenko-ros-tsentr/31174651.html.

55 Русский дом открылся в Донецке. (30.11.2021). Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/news/770/.

56 Косачев: ЕС и США вложили в идеологию на Украине гигантские ресурсы. Взгляд. https://vz.ru/news/2014/3/13/676829.
html (дата звернення: 11.07.2022).

57 Глава Россотрудничества объяснила провал «мягкой силы» России на Украине. (26.05.2018). РБК. https://www.rbc.ru/
politics/26/05/2018/5b0931c49a7947552a58086d.

58 Банкова, аеродроми, електростанції, оборонка: глава «Россотрудничества» погрожує ударом по центру Києва та 
ключовим об’єктам інфраструктури. (11.07.2022), Еспресо. 
https://espreso.tv/news/2021/03/10/glava_quotrossotrudnychestvaquot_pogrozhuye_udarom_po_centru_kyyeva_ta_
klyuchovym_obyektam_infrastruktury.

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/granitsy-i-masshtaby-rossiyskogo-sodeystviya-mezhdunarodnomu-razvitiyu/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/granitsy-i-masshtaby-rossiyskogo-sodeystviya-mezhdunarodnomu-razvitiyu/
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Росспівробітництво розвиває свою діяльність у трьох широких напрям-
ках: підтримка та розширення російської культурно-гуманітарної при-
сутності за кордоном (через популяризацію російської культури та досяг-
нень російської науки, промоцію російської освіти за кордоном, укріплення 
позицій російської мови у світі); підтримка «співвітчизників» та сприяння 
міжнародному розвитку1. При цьому воно орієнтується на ряд чітко визна-
чених цільових аудиторій2.

Першою з таких аудиторій є російська і закордонна молодь. Саме 
на активну взаємодію зі студентами та молодими фахівцями орієнтовані 
системні програми обміну («Здрастуй, Росіє!» та «Нове покоління»), в рам-
ках яких РФ щорічно відвідують близько 2000 іноземців. Також пріоритет 
роботи з молоддю підкреслюють численні проєкти співпраці з закордон-
ними навчальними закладами задля просування російської освіти, науки 
(освітні програми для іноземних студентів у ВНЗ РФ, подальша співпраця 
з випускниками цих програм).

Друга важлива аудиторія включає людей, пов’язаних з вивченням ро-
сійської мови з метою її популяризації за кордоном: це, приміром, виклада-
чі російської мови як іноземної, в тому числі при «Російських домах», а та-
кож широкий спектр осіб, зацікавлених вивчати та практикувати російську 
мову, отримувати нею освіту.

Третьою ключовою аудиторією Росспівробітництва є експертні кола 
(історики, мистецтвознавці, тощо) та журналісти іноземних держав, які за-
лучаються в різноманітні заходи та співпраці для розширення російської 
культурно-гуманітарної присутності за кордоном. Зрештою, російські куль-
турні діячі чи науковці з різних регіонів як аудиторія сприяють розвитку 
міжнародних контрактів в освітній, науково-технічній, культурній та еконо-
мічній сферах.

Крім того, своєрідною метааудиторією Росспівробітництва є росіяни 
за кордоном, або ж «співвітчизники», які і залучаються до проєктів і за-
ходів за іншими напрямами, і самі є об’єктом політики цілеспрямованого 
сприяння підтриманню ними зв’язків з батьківщиною, забезпечення росій-
ських інтересів в цільовій країні та добровільному переселенню в РФ.

1 Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него полномочий в 2020 
году. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-
deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y. 

2 Официальный сайт Россотрудничества. Отримано за допомогою ресурсу Wayback Machine (станом на 18.02.2022). 
https://web.archive.org/web/20220218091030/https://rwp.agency/.

ТРИГОЛОВИЙ ЗМІЙ: 
КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
https://web.archive.org/web/20220218091030/https://rwp.agency/
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Культура, мова, молодь: поширення російської присутності у світі

Загальний напрям розширення російської культурно-гуманітарної 
присутності за кордоном можна умовно розділити на такі піднапрями, як: 
проєкти в сфері суто культурної дипломатії, проєкти спрямовані на залу-
чення молоді та проєкти з промоції російської мови за кордоном.

А) Проєкти у сфері культурної дипломатії

Популяризація російської культури та досягнень російської науки, 
освіти відбувається через класичні формати виставок, кінопоказів та днів 
кіно, тематичних фестивалів, гастролей російських творчих колективів (му-
зичних, театральних тощо), лекцій, круглих столів, тематичних майстер-кла-
сів, налагодження співпраці з закордонними навчальними закладами 
тощо3. З 2010 року Росспівробітництво займається підтримкою і збережен-
ням місць поховань, які мають «історико-меморіальне значення для Росії». 
До 2019 року воно займалося цим за зароблені представництвами гроші, 
але на 2020-2022 роки додалися й гроші державного бюджету4. У 2022 році 
до запуску також планується система мікрогрантів5 (від 300 до 1000 дола-
рів) на реалізацію проєктів, тематично пов’язаних з Росією, у сфері науки, 
екології, збереження історичної пам’яті6, які будуть видаватися некомерцій-
ним організаціям або громадянам країн. 

Через цей напрям роботи Росспівробітництво активно просуває ро-
сійські наративи. Приміром, тема різноманітних історичних воєн та ро-
сійських звитяг назагал широко та різносторонньо представлена в діяль-
ності «Російських домів» за кордоном. Наприклад, у 2020 році, на честь 
100-ліття виходу ескадри імператорського чорноморського флоту з Криму 
було субтитровано вісьмома іноземними мовами низку тематичних доку-
ментальних фільмів7, підготовлено виставковий проєкт, присвячений серб-
сько-турецькій війні, а також проведено конференцію8 про бомбардування 
колишньої Югославії силами НАТО. 

3 Брифинг пресс-секретаря Россотрудничества Наталии Фридрихсон: Итоги работы Агентства за 2021 год и планы на 
2022 год. Youtube-канал «Русский дом». https://youtu.be/s89EA9KtcUY.

4 Россотрудничество получит средства на значимые захоронения за рубежом. Российская газета. https://
rg.ru/2019/06/14/rossotrudnichestvo-poluchit-sredstva-na-znachimye-zahoroneniia-za-rubezhom.html. 

5 Россотрудничество планирует со следующего года запустить программу микрогрантов. Официальный сайт Россот-
рудничества. https://rwp.agency/news/844/?sphrase_id=14709.

6 Россотрудничество получит средства на значимые захоронения за рубежом. Российская газета. https://
rg.ru/2019/06/14/rossotrudnichestvo-poluchit-sredstva-na-znachimye-zahoroneniia-za-rubezhom.html.

7 Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него полномочий в 2020 
году. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-
deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y. С. 6.

8 К 22-й годовщине начала агрессии НАТО на СРЮ. Русский дом. https://ruskidom.rs/2021/03/23/k-22-j-godovshhine-
nachala-agressii-nato-na-srju/.

https://youtu.be/s89EA9KtcUY
https://rg.ru/2019/06/14/rossotrudnichestvo-poluchit-sredstva-na-znachimye-zahoroneniia-za-rubezhom.html
https://rg.ru/2019/06/14/rossotrudnichestvo-poluchit-sredstva-na-znachimye-zahoroneniia-za-rubezhom.html
https://rwp.agency/news/844/?sphrase_id=14709
https://rg.ru/2019/06/14/rossotrudnichestvo-poluchit-sredstva-na-znachimye-zahoroneniia-za-rubezhom.html
https://rg.ru/2019/06/14/rossotrudnichestvo-poluchit-sredstva-na-znachimye-zahoroneniia-za-rubezhom.html
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
 https://ruskidom.rs/2021/03/23/k-22-j-godovshhine-nachala-agressii-nato-na-srju/
 https://ruskidom.rs/2021/03/23/k-22-j-godovshhine-nachala-agressii-nato-na-srju/
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Однак максимальний фокус все ж робиться на поширення в іно-
земних країнах російських міфологем та інтерпретацій щодо Другої сві-
тової війни («Великої Вітчизняної війни» у лексиці РФ). Так, проведен-
ня з нагоди 75-річчя закінчення Другої світової війни по всьому світу у  
2020 році регламентував окремий Указ Президента РФ від 09 травня 2018 
року №211 «Про підготовку та проведення святкування 75-ї річниці Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». Змістове наповнення ок-
ремих заходів, перекладене сімома іноземними мовами, надавалося зі 
штаб-квартири централізовано в усі представництва у світі. Моніторинг 
назв і тематики заходів показує, що їхньою метою було посилення нарати-
ву про «велику перемогу радянського на-
роду» та її значення у світовому контексті. 
Серед заходів можна згадати акції «Геор-
гіївська стрічка»9, показ документальної 
кінохроніки з субтитрами (8 фільмів на 26 
онлайн-майданчиках представництв Рос-
співробітництва), 10 художніх фільмів ХХ 
століття, прем’єра фільму «Безсмертний 
полк10 – всесвітній рух» в 70 представ-
ництвах Росспівробітництва. Втім тема 
Другої світової війни активно експлуату-
ється Росспівробітництвом і без приводу 
у вигляді ювілейних пам’ятних дат. Так, з 1 
травня по 16 липня 2020 року зі 105 публі-
кацій на сайті українського представни-
цтва Агентства цій війні були присвячені 
45 публікацій11.

9 Двоколірна стрічка у вигляді смужки з трьома чорними і двома помаранчевими смугами, елемент державних від-
знак та нагород на території сучасної Росії. Переважно відома як символ боротьби та перемоги СРСР над нацизмом 
завдяки медалі «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» Про використання цієї стрічки 
відомо з XVIII століття, коли російська імператриця Катерина ІІ заснувала орден Святого Георгія — військову нагороду 
Російської імперії (звідси її назва). Сьогодні активно використовується російською пропагандою, в тому числі як сим-
вол російської агресії проти України, що розпочалася 2014 року. Використання цієї символіки заборонено в Україні з  
2017 року; низка інших країн, як-то Естонія, Латвія, Литва та Молдова також обмежили її використання.

10 Акція «Безсмертний полк», розпочата у 2012 році як громадська ініціатива, має на меті увічнення пам’яті про загиблих 
у Другій світовій (або, як її називають у Росії, «Великій Вітчизняній») війні. Впродовж останніх років проведення акції – 
ходи з фотографіями родичів, які брали участь у війні – підтримувалося російськими федеральними органами. Поруч 
із георгіївською стрічкою, яка стала символом прихильників «російського світу» у Росії та Європі, зокрема після спроби 
анексії Криму у 2014 році, «Безсмертний полк» виконує функцію глорифікації воєнного досвіду СРСР та формування мі-
літаристської, імперіалістичної, антизахідної російсько-радянської ідентичності.

11 Як Кремль використовує «м’яку силу» для гібридного впливу: кейс Росспівробітництва в Україні (09.09.2020). 
Український кризовий медіа-центр. https://uacrisis.org/uk/how-kremlin-uses-soft-power-for-malign-influence-case-of-
rossotrudnichestvo-in-ukraine.

Фото з Facebook-сторінки Росспівро-
бітництва.
Напис на фото: «В Австралії відзначи-
ли День Перемоги. 
Росія з миром/світом». 8 травня 2022 
року. На фото також радянський 
та російський прапори, радянські зір-
ки, на присутніх – георгіївські стрічки.

Важливо також, що у діяльності «Ро-
сійських домів» у країнах СНД спостері-
гається ностальгійний фокус, намагання 

https://uacrisis.org/uk/how-kremlin-uses-soft-power-for-malign-influence-case-of-rossotrudnichestvo-in-ukraine
https://uacrisis.org/uk/how-kremlin-uses-soft-power-for-malign-influence-case-of-rossotrudnichestvo-in-ukraine
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=319321023683976&set=pb.100068182421921.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=319321023683976&set=pb.100068182421921.-2207520000..&type=3
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зберігати і посилювати позитивні інтерпретації радянського досвіду. На-
приклад, на заході-відкритті центру російської мови при «Російському домі» 
в Улан-Баторі на базі однієї з середніх шкіл її також було перейменовано 
на честь С. Будьонного, як зазначено в описі заходу на Facebook-сторінці, 
«Маршала Радянського Союзу, тричі Героя Радянського Союзу ... першого 
голови Товариства радянсько-монгольської дружби, яке було засновано 
у 1958 році». 

Втім Росспівробітництво не цурається і прямого ідеологічного су-
проводу агресивної політики Кремля на міжнародній арені. Так, у 2022 
році Росспівробітництво проводить низку 
заходів, присвячених 8-й річниці так зва-
ного «возз’єднання Криму з Росією», які 
транслюють неправдиві та неприйнятні 
з точки зору міжнародного права месе-
джі та поширюють пропагандистські на-
ративи. Прикладами можуть бути фото-
виставка про Крим в «Російському домі» 
у Нью-Делі або ж показ фільму «Ополче-
ночка» в «Російському домі» у Кишиневі12, 
покликаного викласти російські наративи 
щодо військової агресії РФ на Донбасі. 

Загалом, тематика, з якою працює 
Агентство, більшою мірою спрямова-
на на феномени минулого та, відповід-
но, значно менше охоплює матеріал су-
часної культури та мистецтва. Приміром, 
у численних мистецьких заходах, особли-
во до пам’ятних дат, традиційно представ-
ляються феномени класичної російської 
культури – література, поезія, музика, об-
разотворче мистецтво, балет, кіно – зокрема найвідоміші її представники 
у кожній зі сфер (Ф. Достоєвський, Л. Толстой, Д. Шостакович, С. Рахмані-
нов, І. Айвазовський, С. Дягілєв тощо). 

Іншим прикладом консервативного налаштування є те, що Росспівро-
бітництво системно звертається і до релігійного компоненту. Одним з не-
давніх прикладів є планування відкриття православного храму у комплексі 
з представництвом Росспівробітництва (у звіті за 2020 рік така ініціатива 
згадана щодо Сінгапуру)13. 
12 В Русском доме в Кишиневе состоялся показ фильма «Ополченочка». Официальный сайт Россотрудничества. https://
rs.gov.ru/news/776/.

13 Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него полномочий в 2020 
году. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-
deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y. С.12-13.

Фото з Facebook-сторінки 
Росспівробітництва.

Напис на фото: «Пушкіни гуляють Ка-
захстаном. Росія з миром/ світом». 
7 червня 2022 року. В описі до фото 
зазначено, що флешмоб організовано 
до дня народження Олександра Пуш-
кіна. На фото невідомі у масках з об-
личчям російського поета.

https://www.facebook.com/RussianhouseMongolia/posts/4928199357265022
https://www.facebook.com/RussianhouseMongolia/posts/4928199357265022
https://www.facebook.com/photo/?fbid=286955833587162&set=a.236060772010002
https://www.facebook.com/photo/?fbid=286955833587162&set=a.236060772010002
https://www.facebook.com/photo/?fbid=286955833587162&set=a.236060772010002
https://rs.gov.ru/news/776/
https://rs.gov.ru/news/776/
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=338840415065370&set=pb.100068182421921.-2207520000..&type=3
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Власне, співпраця з релігійними організаціями закріплена у Положенні 
про Росспівробітництво в розділі про повноваження Агентства14.

Така оберненість в минуле обумовлена як ідеологемами, які вико-
ристовує російська пропаганда для поширення в світі і які пов’язані з мину-
лими успіхами Росії, так і неспроможністю запропонувати світу щось сучасне 
і привабливе. Саме тому колишній керівник Росспівробітництва Костянтин 
Косачов в одному з інтерв’ю після пасажу про невдачі в просуванні «ро-
сійських брендів» в світі говорив про необхідність звернення до російської 
мови та існуючих мистецьких надбань15:

«Все це – без перебільшення світова скарбниця, і все це є нашими уні-
кальними надбаннями. І штучно винаходити інші бренди не потрібно. Потрібно 
просто берегти те, що ми маємо, любити це так, як тільки можна, і вміти цим 
користуватися в наших національних інтересах». 

Б) Проєкти, орієнтовані на молодь

Акцент на роботі з молоддю колишня очільниця Агентства Елеонора 
Митрофанова назвала першим пріоритетом в реорганізації діяльності Рос-
співробітництва в 2018 році16. В рамках цього напряму діяльності Росспів-
робітництво активно залучає до співпраці студентів та молодих фахівців 
іноземних країн. Передусім йдеться про заходи та програми із залучення 
цієї аудиторії на навчання, стажування або ж роботу в РФ, що призводить 
до безпосереднього занурення в контекст цієї країни, а головне – дозволяє 
творити та підтримувати широку мережу міжособистісних контактів іно-
земців з їхніми колегами в РФ.

Ще в 2014 році була прийнята Концепція просуван-
ня російської освіти на базі представництв Росспівробітництва 
за кордоном17 з огляду на його розвинуту мережу партнерських інституцій 
в країнах перебування. Агентство агітує та залучає десятки тисяч інозем-
ців до відвідування та навчання в РФ: за даними річного звіту Агентства за  
2020 рік, воно провело у 16 країнах світу «просвітницькі заходи» 

14 Положение о Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, утвержденное Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 06.09.2008 №1315. https://rs.gov.ru/upload/iblock/29c/29cbf441764f36ebab10fbfb8f1e9396.pdf. 

15 Константин Косачев: Раскола «русского мира» из-за событий на Украине нет. (19.08.2014). Российская Газета. https://
rg.ru/2014/08/20/kosachev.html.

16 Глава Россотрудничества — РБК: «Мы на латинице писать не будем». (12.09.2018). РБК. https://www.rbc.ru/interview/
politics/12/09/2018/5b90ee6f9a7947682967bd0a. 

17 Концепция продвижения российского образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом. (утв. 
МИД России 27.03.2014). Кодификация РФ: действующее законодательство Российской Федерации. https://rulaws.ru/
acts/Kontseptsiya-prodvizheniya-rossiyskogo-obrazovaniya-na-baze-predstavitelstv-Rossotrudnichestva-za-rubezhom/.

 https://rs.gov.ru/upload/iblock/29c/29cbf441764f36ebab10fbfb8f1e9396.pdf
https://rg.ru/2014/08/20/kosachev.html
https://rg.ru/2014/08/20/kosachev.html
https://www.rbc.ru/interview/politics/12/09/2018/5b90ee6f9a7947682967bd0a
https://www.rbc.ru/interview/politics/12/09/2018/5b90ee6f9a7947682967bd0a
https://rulaws.ru/acts/Kontseptsiya-prodvizheniya-rossiyskogo-obrazovaniya-na-baze-predstavitelstv-Rossotrudnichestva-za-rubezhom/
https://rulaws.ru/acts/Kontseptsiya-prodvizheniya-rossiyskogo-obrazovaniya-na-baze-predstavitelstv-Rossotrudnichestva-za-rubezhom/
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з метою презентації та популяризації освіти в РФ, які відвідали понад  
16,5 тисяч осіб. Так, Міністерство закордонних справ та Міністерство осві-
ти та науки РФ разом із Росспівробітництвом були безпосередньо включені 
у процес реалізації вступної кампанії 2020/21 навчального року на навчан-
ня в РФ (квота на кількість місць для іно-
земних громадян зі 171 країни світу стано-
вила 15 тисяч)18. 

Серед іншого, організація приді-
ляє окрему увагу сферам IT та міжна-
родних відносин. Так, у звіті про ре-
зультати діяльності за 2020 рік окремий 
акцент приділено залученню «перспек-
тивних іноземних студентів» до навчання 
на спеціальностях у сфері комп’ютерних 
технологій, проведенню конкурсу DIGITAL 
PEOPLE з метою розвитку міжнародної 
співпраці з РФ у сфері цифрової еконо-
міки19. Ще один приклад програми, орі-
єнтованої на започаткування міжнарод-
них контактів, тісну взаємодію протягом 
програми і на розвиток подальших регу-
лярних професійних зв’язків між учасни-
ками вже поза її рамками – це згадувана 
вище програма навчально-дослідниць-
ких стажувань InteRussia20 (реалізується 
з 2021 року спільно з МДІМВ та Фондом  
ім. Горчакова), орієнтована на молодих 
(25-35 років) іноземних фахівців з міжна-
родних відносин та політології, що перед-
бачає відвідування урядових установ, університетів, аналітичних центрів, 
громадських організацій РФ та безпосередню співпрацю з російськими 
експертами – тобто намагання індоктринації іноземців у російські (гео)по-
літичні та культурні наративи.

Довгострокова програма «Нове покоління» реалізуєть-
ся з 2011 року. Це програма короткострокових ознайомчих по-
їздок в РФ для молодих (25-35 років) представників політичних, 
суспільних, наукових та ділових кіл іноземних держав з метою встанов-
лення професійних контактів, довгострокових партнерських відносин 
з російськими державними та недержавними структурами, молодіжними 
18 Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него полномочий в 2020 
году. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-
deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y. С.8

19 Там само, с. 7.

20 Internship programme InteRussia: call for applications is open. https://english.mgimo.ru/announce/interussia-03-22.

Фото з Facebook-сторінки Росспівро-
бітництва.

Напис на фото: « Нове покоління – 
програма для молодих та амбіцій-
них. Росія з миром/світом». 15 липня 
2022 року. У підписі до фото йдеться 
про представницю однієї з політичних 
партій так званої самопроголоше-
ної «Придністровської Молдавської 
Республіки», яка в рамках програми 
«Нове покоління» взяла участь у фо-
румі в Ялті, тобто на території тимча-
сово окупованої Росією Автономної 
Республіки Крим.

https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
https://english.mgimo.ru/announce/interussia-03-22
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=363747969241281&set=pb.100068182421921.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=363747969241281&set=pb.100068182421921.-2207520000..&type=3
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та суспільними організаціями. Щорічно в рамках цієї програми РФ відвідує 
понад 1000 людей. Так, наприклад,  у 2021 році 38 учасників програми з  
17 країн (СНД, Європа, Азія, Африка) відвідали Міжнародний молодіжний 
форум Eurasia Global21, організований Федеральним агентством у справах 
молоді (Росмолодь), задекларованою метою якого є розбудова діалогу 
та співпраці між молоддю з Росії та інших країн. Всього у 2021 році РФ відві-
дало 369 іноземців з 54 країн світу в рамках цієї програми. А у 2020 році нею 
ж була організована поїздка іноземців до окупованого Криму22.

Назагал, Росспівробітництво приділяє багато уваги і ресурсів робо-
ті з молоддю задля збільшення серед майбутніх фахівців числа людей, які 
позитивно сприймали б Росію, поділяли її бачення світу і мали певну лояль-
ність до неї. Втім, окрім цієї довгострокової цілі Агентство переслідує і значно 
більш осяжні і короткострокові задачі. Зокрема, Росспівробітництво співп-
рацює з державною корпорацією «Росатом» над гуманітарними програма-
ми в країнах, де планується будівництво АЕС. Основним інструментом тут 
виступає надання квот студентам з цих країн на навчання в російських ВНЗ 
із подальшим працевлаштуванням в «Росатомі»23.

В) Проєкти з метою промоції російської мови за кордоном

Промоція російської мови за кордоном займає помітне місце у ді-
яльності Агентства та передбачає цілий спектр заходів різного масштабу 
та спрямування: курси російської мови при «Російських домах», сприяння 
відкриттю філіалів, підготовчих факультетів та кафедр російських освітніх 
організацій на базі закордонних університетів, курси підвищення кваліфі-
кації для викладачів російських шкіл та російської мови як іноземної, міжна-
родні літні табори для дітей та юнацтва тощо. 

У 2020 році курси російської мови функціонували на базі 66 представ-
ництв Росспівробітництва у 58 країнах, загальна кількість слухачів склала 
близько 18 тисяч осіб. Загалом за 2020 рік реалізовано близько 3000 захо-
дів, спрямованих на промоцію російської мови у світі з загальною кількістю 
учасників близько 900 тисяч осіб. Примітно, що у США, навпаки, курси при-
пинили свою діяльність «з політичних причин»24. 

Підтримка напряму здійснюється і за допомогою контентних плат-

21 В Оренбурге завершился форум Eurasia Global. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/
news/292/.

22 Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него полномочий в 2020 
году. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-
deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y. С. 16. 

23 При участии Росатома в РУДН прошел II Молодежный форум «Россия-Африка: ядерное образование для устойчиво-
го развития». (25.11.2021). https://www.rosatom.ru/journalist/news/pri-uchastii-rosatoma-v-rudn-proshel-ii-molodezhnyy-
forum-rossiya-afrika-yadernoe-obrazovanie-dlya-u/?sphrase_id=3031826. 

24 Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него полномочий в 2020 
году. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-
deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y. С.9-10.
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форм: електронного ресурсу «Система підтримки російських шкіл» для на-
вчальних закладів за кордоном, електронної бібліотеки «Моя російська» 
для широкого кола користувачів, охоплення якої станом на 2020 рік склало 
понад 150 тисяч «книговидач»25. Для просування російської мови Росспів-
робітництво використовувало навіть Чемпіонат світу з футболу в 2018 році, 
який відбувся в Росії. Перед ним Агентство відкрило «будинки вболівальни-
ків» в 35 країнах світу, в 11 з яких організувало курси з вивчення російської 
мови26.

Особливу вагу в цьому контексті має робота з популяризацією ро-
сійської мови та російськомовної літератури в окремих країнах постра-
дянського простору та на окупованих РФ територіях. У звіті за 2020 рік 
згадується такий напрям роботи як «розповсюдження моделі розширення 
присутності російської мови в дошкільній освіті з практикою застосування 
російських технологій дошкільної освіти у навчанні російській мові в Абхазії, 
Молдові, Таджикистані, Узбекистані, Південній Осетії», надання представ-
ництвам Росспівробітництва різноманітної літератури (підручники та ме-
тодичні посібники з російської мови, художня та наукова література росій-
ською мовою) для «подальшої передачі в подарунок російським школам/
класам». Прикметно, що на окуповані території Грузії Абхазію та Південну 
Осетію у 2020 році було надано більше 100 тисяч екземплярів книг, в той час 
як у країни «далекого зарубіжжя» сукупно трохи більше 60 тисяч27. Подібна 
тенденція простежується і у 2021 році: Росспівробітництво надало більше 
169 тисяч екземплярів книг іноземним країнам, серед них більше 94 тисяч 
примірників було передано в країни СНД та на окуповані території Грузії, 
Абхазію та Південну Осетію. Це виказує пріоритети збереження та поси-
лення статусу російської мови у регіоні.

Окрім безпосередньої діяльності з поширення й підтримки росій-
ської мови, звертає на себе увагу і активна залученість Росспівробітництва 
на інформаційному фронті з цього питання. Так, в розділі сайту «Новини»28  
можна знайти чимало непов’язаних з діяльністю Агентства інформаційних 
заміток про заяви офіційних представників Росії на тему «дискримінації» 
російської мови в інших країнах. Наприклад: повідомлення з заголовком 
«Сергій Лавров про дискримінацію російської мови в Україні»29, де, за його 
словами, «оголошено відкриту війну проти російської мови, російськомов-
ної освіти», що у випадку з Україною «прямо порушує конституцію» та «га-
рантії для російської, російськомовної та інших національних меншин». Інші 

25 Там само, с. 17.

26 Россотрудничество открыло 35 «домов болельщиков» для продвижения ЧМ-2018. (22.05.2018). РБК. https://www.rbc.
ru/rbcfreenews/5b03dfdf9a79475aad4e002d.

27 Там само, с. 8.

28 Новости. Официальный сайт Россотрудничества. https://rs.gov.ru/news/novosti_list/.

29 Сергей Лавров о дискриминации русского языка на Украине. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.
agency/news/285/.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=280810334201712&set=a.236060765343336
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b03dfdf9a79475aad4e002d
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b03dfdf9a79475aad4e002d
https://rs.gov.ru/news/novosti_list/
https://rwp.agency/news/285/
https://rwp.agency/news/285/
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подібні новинні приводи, розміщені на сайті в кінці грудня 2021 року, стосу-
ються заяв, представлених на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН 
за формулою Арріа, які поширюють наратив про утиски населення за мов-
ною ознакою та мають промовисті заголовки: «Проблеми національних 
меншин та героїзацію нацизму в країнах Балтії та чорноморському регіоні 
обговорили на онлайн зустрічі РБ ООН»30, «Звернення 13-річної Фаїни Са-
венкової з Луганська до Ради Безпеки ООН»31. 

При цій всій активній діяльності Росспівробітництва 
з промоції російської мови варто зазначити, що кількість людей в світі, 
що вивчають її, неухильно падає з часів розпаду СРСР. Зокрема, з 2004 по  
2018 роки їх кількість зменшилася з 13 млн до 8.3 млн людей32, тож не дивно, 
що і Агентство, і Фонд «Русский мир» активно опікуються питанням промоції 
російської мови. Спад зацікавленості російською мовою фіксується в біль-
шості регіонів світу (окрім Субсахарської Африки та Північної Америки, де 
за 15 років її стало вивчати сукупно 30 тис. людей замість 19 тис.). І якщо 
суттєве падіння в пострадянських країнах можна пояснити агресивною по-
літикою РФ щодо сусідів, то зниження кількості учнів в Азії з 570 тис. до 185 
тис. дає приводи сумніватися в ефективності роботи російських інституцій 
«м’якої сили» на цьому напрямку.

Варто підкреслити, що втілюючи проєкти цього напряму, Росспівро-
бітництво активно розбудовує і підтримує взаємодію з редакціями та ко-
респондентськими пунктами провідних міжнародних та російських ЗМІ, 
закордонними медіаспільнотами (та відповідно прагне впливати на шир-
шу аудиторію через ці канали), організовуючи зустрічі з журналістами, ін-
терв’ю та виступи. 

Всі свої: підтримка «співвітчизників»

Напрям роботи із «співвітчизниками» має дві основні цілі – стимулю-
вання переїзду російськомовних громадян інших країн і росіян з-за кордону 
в Росію та поширення власного впливу на інші країни через наявність там 
організацій «співвітчизників», з якими активно співпрацює Росспівробітни-
цтво. Такі організації активно використовуються після повномасштабного 
вторгнення Росії 24 лютого 2022 року (детальніше – в розділі «Росспівробіт-
ництво від початку війни Росії проти України»).

Сам термін «співвітчизник» часто фігурує як в зовнішній комунікації 
30 Проблемы национальных меньшинств и героизации нацизма в странах Балтии и черноморском регионе обсуди-
ли на онлайн встрече СБ ООН. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/news/883/.

31 Обращение 13-летней Фаины Савенковой из Луганска к Совету Безопасности ООН. Официальный сайт Россотруд-
ничества. https://rwp.agency/news/885/.

32 Число изучающих русский язык в мире упало в 2 раза со времен распада СССР. (28.09.2019). РБК. https://www.rbc.
ru/society/28/11/2019/5ddd18099a79473d0d9b0ab1.

https://rwp.agency/news/883/
https://rwp.agency/news/885/
https://www.rbc.ru/society/28/11/2019/5ddd18099a79473d0d9b0ab1
https://www.rbc.ru/society/28/11/2019/5ddd18099a79473d0d9b0ab1
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Росспівробітництва, так і в описі його проєктів та довгострокових програм, 
коли йдеться про цільову аудиторію. З початку повномасштабного втор-
гнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року це слово почало вживатися значно 
частіше – 157 разів за перше півріччя 2022, в деякі дні доходячи до 5 згадок. 
Саме так Агентство говорить про учасників різного роду акцій на підтримку 
Росії за кордоном в публікаціях своїх сторінок в соцмережах.

При цьому значення слова «співвітчизник» не є сталим і чітко окрес-
леним, що є зручним для російської пропаганди і зовнішньої політики, адже 
дає можливість наповнювати його потрібними значеннями залежно від 
ситуації. Термін об’єднує в собі дуже відмінні категорії людей, навіть ті, які 
дуже опосередковано можна зв’язати із сучасною Росією. З огляду на статті 
1 і 3 Федерального закону від 24.05.1999 р. №99-ФЗ «Про державну політи-
ку Російської Федерації щодо співвітчизників за кордоном», поняття «спів-
вітчизник» є набагато ширшим та виходить далеко за межі особи, що має 
громадянство Російської Федерації. 

Так, окрім аудиторії, яка відповідає цьому критерію, Росія також від-
носить до «співвітчизників» осіб та їхніх нащадків, які живуть за межами РФ 
та відносяться до народів, «...які історично проживають на території Ро-
сійської Федерації...», а також осіб, «...які зробили вільний вибір на користь 
духовного, культурного та правового зв’язку з Російською Федерацією, чиї 

Схема 2. Кількість згадок слова ”співвітчизники” в розрізі тижнів, 2021-2022

Джерело: розрахунки на основі публікацій Telegram-каналу ”Русский дом”
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родичі по прямій висхідній лінії раніше проживали на території Російської 
Федерації...», в тому числі особи, які зокрема проживають в країнах, які 
входили до складу СРСР, та мають громадянство цих країн або є особами 
без громадянства, чи емігрували з цих країн та отримали громадянство ін-
ших держав або стали особами без громадянства33. 

28.03.2022 депутат Державної Думи К. Затулін, котрий також очолює 
Інститут країн СНД та спеціалізується на питаннях громадянства, міграцій-
ної політики та «співвітчизниках», подав законопроєкт, яким запропонував 
внести зміни в закон про державну політику щодо «співвітчизників». Серед 
іншого, до поняття «співвітчизник» у згаданому вище пункті статті 1 він за-
пропонував додати критерій володіння російською мовою, а поняття «на-
родів, що історично проживають на території Російської Федерації» роз-
крити через перелік таких народів, до яких зокрема пропонується віднести 
білорусів та українців, нібито пов’язаних з росіянами як державотворчим 
народом «спільністю історичної долі та культури»34. Фактично, політичну, 
культурну та іншого роду експансію РФ на населення України та Білорусі 
пропонується закріпити на законодавчому рівні. Однак Затулін хоч і є рев-
ним апологетом концепції «співвітчизників» та їхньої репатріації до Росії, 
та вочевидь не здобув підтримки Кремля у спробі витримати послідовність 
концепції «російського світу» та поняття «співвітчизників». Станом на по-
чаток серпня 2022 року, законопроєкт усе ще перебував на розгляді пар-
ламенту та навіть отримав – після двох із половиною місяців очікування – 
негативний відгук від Уряду РФ35. Імовірно, це рішення, поки що відкладене, 
іще вирине в контексті можливих спроб асиміляції примусово депортова-
них з окупованих РФ територій України осіб.

Офіційні особи Росспівробітництва озвучували подібні тези задовго 
до впровадження цієї законодавчої новели. 

«Є нащадки білої еміграції, є дисиденти радянських часів, є економічна 
імміграція кінця 80-х — 90-х, є global Russians новітнього часу, які живуть там, де 
комфортніше, і переміщаються світом. А є мільйони і мільйони тих, хто не з влас-
ної волі стали співвітчизниками, навіть не переїжджаючи нікуди, — на них впали 
нові кордони, коли розпалася єдина країна, і вони опинилися за межами Росії 
в нових республіках. Про те, як складається їхнє життя там: та дуже по-різному, 
але скрізь там стоїть питання про їхню асиміляцію».

Євгеній Примаков, керівник Росспівробітництва, 
про визначення поняття «співвітчизники», грудень 2021 року.

33 Федеральный закон от 24.05.1999 р. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом». http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102059861.

34 № 95462-8 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/95462-8

35 Там само.

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102059861
https://sozd.duma.gov.ru/bill/95462-8
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Видається, що подібна російська політика боротьби з асиміляцією 
категорій населення, які підпадають під російське визначення «співвітчиз-
ників», в інших країнах має на меті в подальшому боротися за асиміляцію 
їх вже в російський культурний простір: чи то для впливу на політику цільо-
вої країни, чи то для стимулювання переселення частини «співвітчизників» 
до РФ.

Відтак, з огляду на інші заяви керівництва Росспівробітництва та ін-
ших офіційних осіб РФ визначальним для того, щоб називатися російським 
«співвітчизником», перш за все є не минуле проживання на території Ро-
сії родичів навіть декілька поколінь назад, і навіть не факт приналежності 
до одного з етносів, що входять до населення сучасної Росії, а володіння 
російською мовою (це, до слова, одна з ключових категорій ідентифікації 
«російського світу» в роботі Фонду «Русский мир»36).

«…За цими даними, наприклад, в Україні – 4 мільйони співвітчизників. При цьому 
ми добре знаємо, що носіїв російської там значно більше. У Казахстані – 5 міль-
йонів, а в Білорусії найсмішніша цифра – трохи більше, ніж 700 тисяч людей! 
А ми розуміємо, що Білорусія, грубо кажучи, вся складається із співвітчизників».

Євгеній Примаков, керівник Росспівробітництва, 
про кількість «співвітчизників» на пострадянському просторі, 

жовтень 2021 року

Таке багатоманіття значень і фактор «російської мови» дає широкий 
простір зовнішньополітичної діяльності в контексті роботи із «співвітчизни-
ками»: від програм з репатріації до тиску на країни з російською діаспорою 
через нібито порушення прав російськомовного населення і прямої зброй-
ної агресії під приводом останнього. 

Акцент на «співвітчизниках» в діяльності Росспівробітництва також 
є закономірним через існування мережі їхніх об’єднань по всьому світу. Ще 
в 2011 році указом Президента РФ був створений Фонд підтримки і захисту 
прав співвітчизників, що проживають за кордоном. Наразі він має 49 «пра-
возахисних структур» в більш ніж 30 країнах – центри правової підтримки, 
консультативні пункти37. В Росії також існує Всесвітня координаційна рада 
організацій російських співвітчизників, яка об’єднує національні координа-

36 Масієнко Ю., Загривенко К., Коваль Н., Терещенко Д. (2022). «Російський прапор буде там, де є російська мова»: Фонд 
«Русский мир». https://ui.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/fond_russkyj-myr_analitychna-zapyska_-2-chastyna.pdf.

37 Актуальные вопросы использования возможностей и механизмов международного сотрудничества при реали-
зации государственной национальной политики Российской Федерации. Программа заседания Совета по межна-
циональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на тему. http://council.gov.ru/media/files/VTdeqAIudImWu0jMEbj1oxSxsTUzQyZk.pdf.

https://ui.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/fond_russkyj-myr_analitychna-zapyska_-2-chastyna.pdf
http://council.gov.ru/media/files/VTdeqAIudImWu0jMEbj1oxSxsTUzQyZk.pdf
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ційні ради (КСОРСи) в 99 країнах світу38. Відповідно, вони виступають зруч-
ною базою для організації заходів за кордоном для Росспівробітництва 
– з усіх країн, де є представництва Росспівробітництва, організацій «співві-
тчизників» немає лише у восьми.

Агентство має декілька основних форматів роботи зі «співвітчизниками»:

Фінансова підтримка організацій «співвітчизників» в інших країнах. 
У 2020 році Агентство надало підтримку більш ніж 300 ініціативам ГО 
«співвітчизників» у 60 країнах39. 

Програма «Здрастуй, Росіє!» (реалізується з 2014 року): програма 
культурно-освітніх поїздок до РФ для молодих росіян (рос. «рус-
ских») 14-19 років, що проживають за кордоном, з метою ознайом-
лення з сучасним життям РФ, з її культурою, вдосконалення володін-
ня російською мовою через практику, встановлення нових контактів. 
Учасниками програми стають переможці творчих конкурсів, олімпіад 
на знання історії та культури РФ або російської мови, що проводяться 

38 Координационные советы. Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за 
рубежом. https://vksrs.com/koordinatsionnye-sovety/map/?TYPE=REGION (дата звернення 13.07.2022).

39 Доклад о результатах деятельности Россотрудничества по реализации возложенных на него полномочий в 2020 
году. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-
deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y., с. 18.

Джерело: сайти Росспівробітництва та Всесвітньої координаційної 
ради російських співвітчизників

Карта 2. Країни з організаціями російських «співвітчизників» 
та представництвами Росспівробітництва

https://vksrs.com/koordinatsionnye-sovety/map/?TYPE=REGION
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
https://rwp.agency/agency/open-a/index-detail/doklady-o-rezultatakh-deyatelnosti-rossotrudnichestva/?special=Y
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в «Російських домах» за кордоном. Щорічно в рамках цієї програми 
РФ відвідує понад 700 людей40.

«Переселення співвітчизників» (реалізується з 2006 року) з метою 
добровільного переселення в РФ для постійного проживання на стра-
тегічно важливих для Росії територіях людей, які після розпаду СРСР 
опинились за межами Росії та бажають повернутися на історичну 
батьківщину41. Реалізується у співпраці з МВС РФ. До «стратегічно важ-
ливих для Росії територій», які також є «територіями пріоритетного 
поселення», російський уряд зараховує Республіку Бурятія, Республі-
ку Саха (Якутія), Забайкальський, Камчатський, Приморський, Хаба-
ровський краї, а також Амурську, Магаданську та Сахалінську області, 
Єврейську автономну область та Чукотський автономний округ – тоб-
то віддалені регіони Далекого Сходу, набагато менш щільно заселені, 
ніж області Центральної Росії. Майже всі пріоритетні регіони є етнічно 
неросійськими, майже в усіх спостерігається демографічна криза, тож 
можна припустити, що політика переселення «співвітчизників» носить 
як економічний, так і безпековий характер. 

За період із 2006 до 2018 року, за даними Міністерства внутрішніх 
справ Росії, до РФ за програмою переселилися 826 000 осіб, переваж-
на більшість – із колишніх країн СРСР (Казахстан, Україна, Таджикис-
тан, Вірменія та Молдова)42.

З огляду на відверто широке тлумачення поняття «співвітчизників» 
та їхньої реальної кількості, під нього підпадає населення значної кількості 
країн колишнього СРСР. Зважаючи на характер ведення Росією міграцій-
ної політики, це ставить під загрозу їхні національні інтереси. Додатковою 
пересторогою для країн регіону має стати те, як Росія застосовує елементи 
політики переселення «співвітчизників» щодо населення окупованих укра-
їнських територій до і після повномасштабного вторгнення в Україну. Росія 
знову, як і її попередниці (СРСР та Російська імперія), прагне вирішити влас-
ні демографічні, економічні та безпекові проблеми за допомогою силової 
та адміністративної політики з переміщення великих груп людей своєю те-
риторією. 

40 «Здравствуй, Россия!». Программы. Официальный сайт Россотрудничества. Отримано за допомогою ресурсу 
Wayback Machine (станом на 18.02.2022). https://web.archive.org/web/20220129035439/https://rwp.agency/programmy/
news.php?ELEMENT_ID=53.

41 «Переселение соотечественников». Программы. Официальный сайт Россотрудничества. Отримано за допомогою 
ресурсу Wayback Machine (станом на 18.02.2022). https://web.archive.org/web/20220218203332/https://rwp.agency/
programmy/news.php?ELEMENT_ID=607.

42 Названо число вернувшихся в Россию по программе переселения соотечественников.  
https://iz.ru/861860/2019-03-29/nazvano-chislo-vernuvshikhsia-v-rossiiu-po-programme-pereseleniia-sootechestvennikov.

https://web.archive.org/web/20220129035439/https://rwp.agency/programmy/news.php?ELEMENT_ID=53
https://web.archive.org/web/20220129035439/https://rwp.agency/programmy/news.php?ELEMENT_ID=53
https://web.archive.org/web/20220218203332/https://rwp.agency/programmy/news.php?ELEMENT_ID=607
https://web.archive.org/web/20220218203332/https://rwp.agency/programmy/news.php?ELEMENT_ID=607
Названо число вернувшихся в Россию по программе переселения соотечественников. https://iz.ru/861860/2019-03-29/nazvano-chislo-vernuvshikhsia-v-rossiiu-po-programme-pereseleniia-sootechestvennikov. 
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«Росія зі світом/миром?» Сприяння міжнародному розвитку

«Нам необхідно відмовитися від старого трактування «гуманітарного» у по-
літиці, у соціальній сфері – як у зовнішній, так і у внутрішній (!) політиці... Між-
народний термін «гуманітарної політики» та «гуманітарної співпраці» ширший, 
глибший, цікавіший і перспективніший для нас. На практиці це означатиме 
більшу увагу до питань міжнародного розвитку, прав людини, великий ухил 
у бік благодійності – але ніяк не зменшення роботи щодо «просування» росій-
ської мови чи мистецтва»43. 

Євгеній Примаков, керівник Росспівробітництва

Цей напрям з’явився в роботі Росспівробітництва з 2014 року з прийнят-
тям Концепції державної політики РФ в сфері сприяння міжнародному роз-
витку. Його поява пояснювалася тим, що раніше Росія надавала міжнародну 
допомогу через багатосторонні проєкти під егідою міжнародних організа-
цій, через що реципієнти допомоги, за словами керівництва Росспівробітни-
цтва, не знали про її походження і не асоціювали її з Росією. Відтак російське 
керівництво вирішило дзеркально скопіювати підхід США, а саме надавати 
допомогу у двосторонньому форматі через агенцію міжнародного розвитку, 
подібну до USAID. Роль російського аналогу USAID і була відведена Росспів-
робітництву, через яке тепер мала проходити вся міжнародна допомога (а 
не через Міністерство фінансів, як це було до 2014 року).

Під час брифінгу, присвяченому результатам діяльності Агентства у 2021 
році та планам на 2022 рік, цей напрям надалі визначався як один з пріори-
тетних у 2022 році: «важливий механізм просування російської гуманітарної 
політики у світі»44. Наголошувалось, що відповідні проєкти сприятимуть со-
ціально-економічному розвитку країни, в якій вони втілюються, у сфері на-
уки, освіти, медицини. Заявлена мета: покращити якість життя населення 
та сформувати сприятливий образ сучасної Росії, а також знизити русо-
фобські настрої в окремих країнах.

Серед партнерів, у співпраці з якими Агентство реалізує проєкти в ме-
жах цього напряму, на офіційному сайті Росспівробітництва заявлені: «Ро-
сійська Гуманітарна Місія», «Асоціація волонтерських центрів», «Гумані-
тарна карта».

43 Евгений Примаков: «Хватит нам балалаек в гуманитарной политике!» (8.04.2019). Новые известия. https://newizv.
ru/article/general/08-04-2019/evgeniy-primakov-hvatit-nam-balalaek-v-gumanitarnoy-politike.

44 Брифінг прес-секретаря Роспівробітництва Надани Фрідріхсон: Результати роботи Агентства за 2021 рік та плани 
на 2022 рік. Youtube-канал «Русский дом». https://youtu.be/s89EA9KtcUY.

https://newizv.ru/article/general/08-04-2019/evgeniy-primakov-hvatit-nam-balalaek-v-gumanitarnoy-politike
https://newizv.ru/article/general/08-04-2019/evgeniy-primakov-hvatit-nam-balalaek-v-gumanitarnoy-politike
https://youtu.be/s89EA9KtcUY
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«Російська Гуманітарна Місія» (РГМ)45 заявлена як недержавна комер-
ційна організація у сфері міжнародної гуманітарної активності, яка діє 
як в Росії, так і за кордоном, зокрема у Палестині, Узбекистані, Лівані, 
Сирії, Нагірному Карабасі, Киргизстані, Боснії та Герцеговині, Сербії, 
Таджикистані, Грузії. Місія організації: «допомога людям та спільно-
там в кризових умовах конфліктів, стихійних лих, катастроф, бідності». 
Де-факто РГМ є не партнером, а інструментом Агентства у сфері гума-
нітарної допомоги, адже одним із засновників організації є нинішній 
керівник Росспівробітництва Євгеній Примаков46, сторінки Агентства 
в соцмережах поширюють значну частину публікацій РГМ, а представ-
ники останньої неодноразово фігурували в подіях, які стосуються суто 
діяльності Росспівробітництва, як то відкриття «Російського дому» в До-
нецьку47. В 2017 році РГМ та Агентство підписали договір про надання 
державних субсидій від Росспівробітництва, які в 2018 році складали 
50.5% від бюджету РГМ, або ж 74.7 млн рублів48.

«Асоціація волонтерських центрів»49 задекларована як одна з най-
більших некомерційних організацій Росії, об’єднує широку мережу во-
лонтерських організацій з усіх регіонів РФ. Має низку так званих фе-
деральних програм: освітній проєкт «Добро. Університет», премія 
«#МИРАЗОМ» (рос. #МЫВМЕСТЕ) (яку вручає Президент РФ), платфор-
ма «ДОБРО.РФ» тощо. Тісно пов’язана з низкою федеральних суб’єктів 
і проєктів. Так, серед численних партнерів, зокрема, зазначені: Уряд 
та низка міністерств РФ, «Фонд президентських грантів», РОСАТОМ, РІА 
Новини та низка інших.

«Гуманітарна карта»50 є цифровим порталом, створеним в рамках 
проєкту «Гуманітарний монітор» з заявленою місією «підвищення рівня 
поінформованості російської та зарубіжної аудиторії щодо різних ас-
пектів міжнародної гуманітарної співпраці та внеску Росії у сприяння 
міжнародному розвитку». На сайті зазначено, що проєкту важливо про-
демонструвати дані про те, «як Росія допомагає іноземним партнерам 
у надзвичайних ситуаціях, а також у мирний час у рамках, наприклад, 
сприяння їхньому соціально-економічному розвитку».

45 Русская Гуманитарная Миссия. https://rhm.agency/.

46 Е. Примаков. История создания АНО РГМ; гуманитарные проекты за рубежом и в России; востребованность 
поддержки российских НКО в кризисных регионах; положение дел в российской некоммерческой сфере. Ча-
сти 1-3. (02.03.2020). Русская Гуманитарная Миссия. https://rhm.agency/radio/e-primakov-istoriya-sozdaniya-ano-
rgm-gumanitarnye-proekty-za-rubezhom-i-v-rossii-vostrebovannost-podderzhki-rossijskih-nko-v-krizisnyh-regionah-
polozhenie-del-v-rossijskoj-nekommercheskoj-sfere/.

47 В Донецке состоялось открытие Русского дома. (30.11.2021). ИА REGNUM. https://regnum.ru/news/3437052.html. 

48 Бурлинова, Н., Василенко, П., Иванченко, В., Шакиров, О. (2020). 10 шагов на пути к эффективной публичной дипло-
матии России: Экспертный обзор российской публичной дипломатии в 2018–2019 гг. Российский совет по международ-
ным делам. https://russiancouncil.ru/papers/RussianPublicDiplomacy-Report52-Rus.pdf. 

49 Ассоциация волонтерских центров. https://www.авц.рф/.

50 Гуманитарная карта. https://russianassistance.ru/about/.

https://rhm.agency/
https://rhm.agency/radio/e-primakov-istoriya-sozdaniya-ano-rgm-gumanitarnye-proekty-za-rubezhom-i-v-rossii-vostrebovannost-podderzhki-rossijskih-nko-v-krizisnyh-regionah-polozhenie-del-v-rossijskoj-nekommercheskoj-sfere/
https://rhm.agency/radio/e-primakov-istoriya-sozdaniya-ano-rgm-gumanitarnye-proekty-za-rubezhom-i-v-rossii-vostrebovannost-podderzhki-rossijskih-nko-v-krizisnyh-regionah-polozhenie-del-v-rossijskoj-nekommercheskoj-sfere/
https://rhm.agency/radio/e-primakov-istoriya-sozdaniya-ano-rgm-gumanitarnye-proekty-za-rubezhom-i-v-rossii-vostrebovannost-podderzhki-rossijskih-nko-v-krizisnyh-regionah-polozhenie-del-v-rossijskoj-nekommercheskoj-sfere/
https://regnum.ru/news/3437052.html
https://russiancouncil.ru/papers/RussianPublicDiplomacy-Report52-Rus.pdf
https://www.авц.рф/
https://russianassistance.ru/about/
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Серед проєктів, релевантних до сфери культурної дипломатії, які Агент-
ство здійснює у рамках напряму сприяння міжнародному розвитку, можна 
виділити проєкт «Місія Добро». Проєкт визначається Агентством як флаг-
манський, реалізується з 2021 року у співпраці між Росспівробітництвом, 
«Асоціацією волонтерських центрів» та «Російською Гуманітарною Місією» 
з заявленою метою сприяння розвитку міжнародного волонтерства в РФ 
та гуманітарної взаємодії з іншими країнами (у сфері екології, освіти, культу-
ри). Участь в проєкті наразі є доступною для росіян, які зацікавлені в отри-
манні досвіду міжнародного волонтерства (у 2021 році країнами співпраці 
були Казахстан та Узбекистан). В майбутньому планується «дзеркальний» 
проєкт для іноземців в РФ51.

Такий незначний перелік партнерів в сфері сприяння міжнародного 
розвитку загалом відображає стан цього напряму в роботі Росспівробітни-
цтва. Попри декларування організації як провайдера міжнародної допомо-
ги її складно ставити в один ряд з подібними інституціями інших країн через 
вкрай обмежені ресурси, які виділяються на цей напрям. Як було зазначено 
в розділі ІІ, Агентство стало займатися міжнародним розвитком з 2014 року 
з перспективою суттєвого розширення до 2020 року. Але вже в 2015 році че-
рез ряд причин його фінансування скоротилося, цим же роком датується і ос-
танній звіт щодо діяльності в сфері сприяння міжнародному розвитку. 

Фактично, попри заяви його керівників щодо необхідності розширення 
міжнародної гуманітарної співпраці, воно займається цим напрямком скорі-
ше інерційно. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну здебільшого зве-
ло його важливість, принаймні в публічній комунікації Росспівробітництва, 
до однієї функції – забезпечення російської пропаганди сюжетами про на-
дання нібито «гуманітарної допомоги» населенню на «звільнених РФ терито-
ріях України», а де-факто: постраждалому в результаті російського вторгнен-
ня населенню на тимчасово окупованих РФ територіях України.

 

51 «Миссия Добро». Программы. Официальный сайт Россотрудничества. Отримано за допомогою ресурсу Wayback 
Machine (станом на 04.09.2021). https://web.archive.org/web/20210904024453/https://rwp.agency/programmy/news.
php?ELEMENT_ID=60.

https://web.archive.org/web/20210904024453/https://rwp.agency/programmy/news.php?ELEMENT_ID=60
https://web.archive.org/web/20210904024453/https://rwp.agency/programmy/news.php?ELEMENT_ID=60


З початку повномасштабної фази війни РФ проти України Росспів-
робітництво напряму включилося в державну пропаганду та підтримку 
збройних дій, як на рівні заходів в центральному та закордонних представ-
ництвах, так і на рівні наповнення відповідним контентом власного сайту 
та соціальних мереж. В практичній діяльності йдеться про два основних на-
прямки: сприяння наданню гуманітарної допомоги та власне проведення 
та підтримка інформаційних кампаній, зокрема намагання продемонстру-
вати наявність підтримки Росії та війни в інших країнах. Нерідко саме гро-
мадські організації «співвітчизників» на місцях та згадувана вище Коорди-
наційна рада російських співвітчизників ставали організаторами подібних 
активностей1.

З самого початку повномасштабної війни наприкінці лютого офіційна 
сторінка Росспівробітництва в Facebook (41 тисяча читачів) та Telegram-ка-
нал (12 тисяч підписників) – обидва з назвою «Російський дім» – а також 
Facebook-сторінки представництв стали основними майданчиками для по-
ширення офіційної позиції Росії Агентством2. Важливість інформаційного 
наступу в соцмережах з боку Агентства підкреслюється тим, що починаючи 
з лютого 2022 року активність сторінок Росспівробітництва в соцмережах 
суттєво зростає – якщо в лютому-березні 2021 року в середньому публіку-
валося 25-35 постів на тиждень, то в 2022 році їх кількість зростає до 50-70 
і тримається на такому ж рівні досі.

1 Наприклад, йдеться про організацію автопробігу на Кіпрі на підтримку Росії (Джерело: офіційна сторінка Росспівро-
бітництва у Facebook. https://www.facebook.com/watch/?v=556996232279652), або ж про XV конференцію організацій 
російських співвітчизників у Буенос-Айресі (Джерело: офіційна сторінка Росспівробітництва у Facebook. https://www.
facebook.com/watch/?v=1006802196604276).

2 Згідно з опублікованим звітом Агентства про результати діяльності у 2020 році, наприкінці року показники ефектив-
ності діяльності Росспівробітництва у соціальних мережах були такими: загальна кількість підписників на акаунти – 700 
тисяч, загальне охоплення публікацій – 51 мільйон акаунтів.

ГОЛУБИ МИРУ, ЯСТРУБИ ВІЙНИ: 
РОССПІВРОБІТНИЦТВО ПІСЛЯ 
ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОЇ 
ФАЗИ ВІЙНИ 

https://www.facebook.com/rsgov
https://www.facebook.com/rsgov
https://t.me/rossotrudnichestvo?fbclid=IwAR3v7IJ2YNfdh0-R8wIuy3aPwnPuejfFFgdCfs7QdilywSmTpWUoItclQeQ
https://t.me/rossotrudnichestvo?fbclid=IwAR3v7IJ2YNfdh0-R8wIuy3aPwnPuejfFFgdCfs7QdilywSmTpWUoItclQeQ
https://www.facebook.com/watch/?v=556996232279652
https://www.facebook.com/watch/?v=1006802196604276
https://www.facebook.com/watch/?v=1006802196604276


А Н А Л І Т И Ч Н А  З А П И С К А 5 0

В обидвох каналах публікації змістовно співпадають. Мова комуні-
кації переважно російська, відтак орієнтовані вони передовсім на росіян 
та російськомовних «співвітчизників». Часом окремі публікації дублюють-
ся англійською: це можуть бути повідомлення, присвячені, наприклад, за-
кликам зупинити «русофобію»/«скасування» РФ, або ж загальні матеріали 
про видатних російських культурних діячів чи географічні принади РФ. 

Аналіз наповнення соціальних мереж штаб-квартири Росспівробітни-
цтва в період від 24.02.2022 до 20.06.2022 показав, що за змістовим напов-
ненням всі публікації цього періоду умовно поділяються на ряд кластерів. 
Подібні тенденції з певними варіаціями також простежуються і на сторін-
ках представництв Агентства за кордоном. 

Публікації, присвячені програмній діяльності Агентства: анонс, факт 
чи результати проведення заходів (під хештегами: #Россотрудниче-
ство, #РусскийДом) складають від третини до половини всього опу-
блікованого за тиждень контенту. При цьому інколи в таких постах 
опосередковано вплетена і тема України та/ або російсько-україн-
ської війни з вигідними для РФ меседжами. Наприклад: «В «Російсько-
му домі» в Улан-Баторі відбулася виставка «Трагедія Донбасу».

Інформаційні публікації з тематикою загального спрямування: 

Схема 3. Частота публікацій в розрізі тижнів, 2021-2022

Джерело: розрахунки на основі публікацій Telegram-каналу ”Русский дом”

https://www.facebook.com/photo/?fbid=297742329175179&set=a.236060765343336
https://www.facebook.com/photo/?fbid=297742329175179&set=a.236060765343336
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пам’ятні дати, стислі нариси про географічні багатства або народи 
РФ, видатні персоналії, анонси подій партнерських організацій тощо 
(в середньому складають близько третини всіх публікацій). Окремою 
мета-темою в цьому контексті стали публікації, присвячені магістраль-
ній для Росспівробітництва і російського історичного наративу темі 
«Великої Вітчизняної війни» напередодні 9 травня. 

Публікації, які є безпосереднім інформаційним супроводом війни 
проти України (також близько третини від загальної кількості контенту):

Публікації в рамках напряму сприяння міжнародному розвитку 
(#СМР) про «гуманітарну допомогу» окремим місцевостям Укра-
їни чи «біженцям» (нерідко примусово депортованим) з Донбасу 
на території Росії.

Публікації пропагандистського характеру, пов’язані з росій-
сько-українською війною, інформування про власні події чи акції 
третіх сторін на підтримку Росії та пряме поширення кремлівських 
наративів. 

#Русофобия/ #StopHatingRussians/ #StopCancellingRussia: пу-
блікації, пов’язані з протистоянням спробам «скасувати» Росію чи 
поборюванням так званої «русофобії».

Повідомлення про «героїв» та видані РФ нагороди за участь 
у так званій «спецоперації». 

Вовк в овечій шкурі: імітація гуманітарної допомоги

22 лютого 2022 року (на наступний день після офіційного визнання РФ 
«незалежності» квазіутворень в окремих районах Донецької та Луганської 
областей – так званих «ЛНР» та «ДНР») на офіційному сайті Росспівробіт-
ництва була опублікована офіційна заява «Про визнання ДНР та ЛНР»3, 
в якій йдеться про наміри Агентства «продовжувати сприяти втіленню гу-
манітарних проєктів на Донбасі» з метою «підвищувати рівень життя лю-
дей». Наступними днями в розділі «Новини» з’явились перші повідомлення 
(24.02.2022 та 01.03.2022)4  про гуманітарну підтримку та допомогу Росії бі-
женцям з Донбасу у Ростовській області. 

Станом на 20.06.2022 на офіційній сторінці Росспівробітництва 
у Facebook з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України 
фактично щодня з’являються публікації про «гуманітарну допомогу» Рос-
співробітництва, його партнерів та інших російських організацій в рамках 
3 О признании ДНР и ЛНР. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/press-sluzhba/
zayavleniya/?ELEMENT_ID=1127.

4 Новости. Официальный сайт Россотрудничества. https://rwp.agency/news/1135/. https://rwp.agency/news/1151/

https://rwp.agency/press-sluzhba/zayavleniya/?ELEMENT_ID=1127
https://rwp.agency/press-sluzhba/zayavleniya/?ELEMENT_ID=1127
https://rwp.agency/news/1135/
https://rwp.agency/news/1151/
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так званого напряму сприяння міжнародному розвитку. Така допомога на-
дається населенню Донбасу, Херсонщини, Харківщини тимчасово окупо-
ваних РФ в ході війни або таких, що перебувають у блокаді військами РФ. 
Назви згаданих регіонів часом зазначені без прив’язки до України, а в ок-
ремих публікаціях такі території взагалі названі «демілітаризованими»/ 
«звільненими». В публікаціях такого типу також присутнє маніпулятивне ви-
користання тем постраждалих від війни дітей Донбасу/ жителів Маріуполя 
тощо. Вибудовується наратив, що такі категорії населення нібито стражда-
ють від військової агресії Збройних Сил України та стикаються з гуманітар-
ною кризою, пораненнями, втратою житла, посттравматичним стресовим 
розладом, тоді як Росія постачає гуманітарну допомогу, а російська армія 
нібито забезпечує евакуацію мирних жителів з прифронтових територій че-
рез обстріли ЗСУ.

Окремим напрямком публікацій в межах цієї теми є публікації про ро-
боту «Російської Гуманітарної Місії» як нібито нейтральної гуманітарної ор-
ганізації в зруйнованих містах Донбасу, зокрема в Маріуполі. Ця комуніка-
ція особливо вражає своєю цинічністю: з одного боку, саме російська армія 
цілеспрямовано руйнує українські міста та вбиває українських громадян; 
з іншого – прокремлівська та принаймні почасти фінансована РФ «Росій-
ська Гуманітарна Місія» надає так звану «гуманітарну допомогу» жителям 
українських міст, що вижили. В публічній комунікації така діяльність пода-
ється як благодійна робота нібито нейтральної гуманітарної організації РФ.

Світлини колажу запозичено з відкритих джерел

https://www.facebook.com/russianmission/posts/5407259495974060
https://t.me/rossotrudnichestvo/5039?fbclid=IwAR1RprOKIxz5umwEFtxz9g1w3Wj6vaOfvScaEMPBBV2PnBeiKCr1BJncK2A
https://www.facebook.com/watch/?v=939448043420242&ref=sharing
https://www.facebook.com/russianmission/posts/5445094802190529
https://t.me/rossotrudnichestvo/5448
https://t.me/rossotrudnichestvo/5474
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Особливий акцент в цих публікаціях робиться на тому, що нібито 
українському населенню допомагають звичайні росіяни з усіх регіонів Ро-
сії, навіть віддалених. Зокрема, є публікації зі згадкою переданої допомоги 
із Башкирії (4 рази), Дагестану (3 рази), Татарстану, Омської області, Ха-
касії, Карелії та ін. Серед цих регіонів непропорційно багато національних 
республік, де рівень життя суттєво поступається центральним та переваж-
но етнічно російським регіонам.

Трубадури імперії: поширення воєнної пропаганди

Другим напрямком діяльності є проведення окремими «Російськими 
домами» за кордоном орієнтованих на місцеві аудиторії заходів, що при-
свячені темі так званої «спецоперації на Україні», та розгортання кому-
нікації у соцмережах Агентства на цю тему. Це фактично засвідчує поши-
рення Агентством пропаганди та його предметну діяльність з метою агітації 
на користь публічної підтримки Росії у війні проти України. 

Офіційні акаунти Агентства у соцмережах також поширюють анон-
си публічних акцій за кордоном (в Ізраїлі, Вірменії, Тунісі, Сербії, Туреччині, 
на Кіпрі), які містять прямі/завуальовані заклики підтримати РФ у війні, 
яку вона розпочала проти України 24.02.2022 та/або вторять наративам 
Кремля про причини цієї війни. Ці акції нібито проводяться з ініціативи ін-
ших організацій або приватних осіб, тобто без безпосереднього залучення 
Агентства, хоча однотипність таких заходів за форматом та ключовими по-
відомленнями радше свідчить про централізованість організації таких ак-
тивностей. 

Окремо варто виділити публікації про події, які просувають пропаган-
дистський наратив про нібито воєнні злочини України у війні. Приміром, 
прес-конференція на тему «Військові злочини київського режиму: свідчен-
ня очевидців» (25 травня 2022 року) за участі керівника Росспівробітництва  
Є. Примакова, представників російської влади та інших державних орга-
нізацій, журналістів-пропагандистів А. Гаспаряна та К. Вишинського, яка 
транслювалася на сторінках Агентства у соціальних мережах. До події ство-
рили окремий сайт та розробили дезінформаційні брошури, перекладені на  
13 мов, що містили пропагандистські кремлівські кліше про Україну 
та її збройні сили у формі нібито «неспростовних фактів проявів і заохочен-
ня на державному рівні нацистського режиму в Україні». Після презентації 
у соціальних мережах Агентства публікувалися ключові тези презентації. 

 

https://t.me/rossotrudnichestvo/6425
https://t.me/rossotrudnichestvo/5155
https://t.me/rossotrudnichestvo/5134
https://t.me/rossotrudnichestvo/5238
https://t.me/rossotrudnichestvo/5486
https://t.me/rossotrudnichestvo/5486
https://t.me/rossotrudnichestvo/5938
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Фото з Facebook-сторінки 
Росспівробітництва.

Напис на фото: «Військові 
злочини київського режиму: 
свідчення очевидців». 25 
травня 2022 року.

Фото з Facebook-сторінки «Російського 
дому» в Єревані.

Підпис до фото в публікації: «Базові 
знання про громадянську війну на 
Донбасі та спеціальну військову операцію: 
керівник Росспівробітництва Євгеній 
Примаков на прес-конференції «Військові 
злочини київського режиму: свідчення 
очевидців» представив новий проєкт 
Агентства спільно з Фондом дослідження ― 
брошури про військові злочини київського 
режиму». 25 травня 2022 року.

Задля просування наративу «злочинів українського нацистського ре-
жиму» активно використовувалася тема Другої світової війни – Росспівро-
бітництво публікувало власні дописи та поширювало матеріали Міноборо-
ни РФ, де проводилися паралелі між подіями Другої світової та нинішньою 
російсько-українською війною з традиційним для російської пропаганди 
меседжем про українців як продовжувачів справи нацизму. Наприклад, 
22 квітня сторінка Росспівробітництва в Telegram поширила допис Мініс-
терства оборони РФ про проєкт «Маріуполь. Звільнення» стосовно Дон-
баської операції 1943 року з фразою про «криваву наступність між тодішні-
ми нацистами і сьогоднішніми українськими радикалами». Подібний підхід 
активно застосовується і в інших публікаціях на суміжні теми.

Зрештою, серед публікацій зустрічаються і такі, що не мають жодного 
відношення ні до сфери культурної дипломатії, ні до сфери гуманітарної до-
помоги, однак висловлюють пряму підтримку агресії РФ та знову ж таки 
поширюють пропаганду та символіку війни. Наприклад, автопробіг у Лі-

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=330402225909189&set=pb.100068182421921.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=330402225909189&set=pb.100068182421921.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/RSGOVArmenia/posts/2403791093107501
https://www.facebook.com/RSGOVArmenia/posts/2403791093107501
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масолі з закликом «Зупинимо неонацизм разом з Росією. Ні НАТО на Укра-
їні і на Кіпрі. Росія говорить правду!». Підводка до цього анонсу, написана 
SMM-командою Росспівробітництва, містить літеру Z, знак, що пропагує 
російську агресію проти України: «Zа правду. В Лімасолі пройде акція в під-
тримку Росії». Те ж саме стосувалося і акції в Лівані, в межах якої учасники 
виклали свічками фрази «Zа Россию» і «Za Победу». В контексті акції 17 квіт-
ня в Нікосії використовувався також меседж «Буча – фейк!». 

Інший приклад імітації підтримки російської політики іноземними ау-
диторіями – це поширене зі сторінки RT відеозвернення до росіян спортс-
мена Джефа Монсона, яке містить цілу низку ворожих та неправдивих 
щодо України наративів Кремля, що виправдовують війну проти України. 
Аналогічний приклад публікації з відвертою пропагандою: «Спецвипуск 
авторської програми Нікіти Міхалкова «Бесогон», де він створює «альтер-
нативну» версію перебігу подій на Євромайдані через спогади так званих 
«очевидців», про які начебто не розповідають західні ЗМІ. Випуск програми 
Міхалкова перекладений українською, іспанською, португальською, япон-
ською, італійською, хінді, німецькою, французькою та англійською мовами 
та розповсюджуватиметься на інтернет-ресурсах «Російських домів» в усьо-
му світі.

Зрештою, часом інформування про акції за кордоном на підтримку 
Росії доповнюється засудженням санкційної політики країн колективного 
Заходу проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну. Саме санкції проти 
Росії, а не її військова агресія, вказуються як причина зростання цін у всьому 
світі, як це було в публікації про мітинг в Перу.

Супутні втрати культурної дипломатії РФ: боротьба з «русофобією»

Одним із меседжів, які Росспівробітництво взяло на озброєння в своїх 
комунікаціях після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 
стала критика нібито повсюдного поширення «русофобії» в Європі та зага-
лом на Заході, а також боротьба із закликами до «скасування» російської 
культури. Йдеться про спровоковану війною відмову від співпраці з росій-
ськими культурними акторами та інституціями, а також спроби критич-
ного переосмислення витворів російської культури, які мають імперський 
та колоніальний контекст. При цьому комунікаційники Росспівробітни-
цтва намагаються апелювати до дискурсів прав людини, потреби в діалозі 
та порозумінні, а також аполітичного характеру культури, які є зрозумілими 
та часто навіть прийнятними для деяких західних авдиторій.

Так, 28 лютого 2022 року (на 5-й день повномасштабної війни РФ проти 
України) на сайті Агентства було опубліковано заяву тодішньої заступниці 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=295312882751457&set=a.236060765343336
https://www.facebook.com/photo/?fbid=295312882751457&set=a.236060765343336
https://t.me/rossotrudnichestvo/5484
https://fb.watch/c9DFIjqmNc/
https://fb.watch/c9DFIjqmNc/
https://www.facebook.com/rsgov/posts/279445364338209
https://t.me/rossotrudnichestvo/5591
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керівника Росспівробітництва Н. Поклонської5, сформульовану, однак, до-
сить абстрактно та розмито. В ній йдеться про появу випадків так званого 
«порушення прав співвітчизників та дискримінації за громадянською та на-
ціональною приналежністю за кордоном» «у зв’язку з ситуацією, що скла-
лась» та, відповідно, запуск гарячої лінії у соцмережі Telegram «для захисту 
співвітчизників», на яку можна звертатися за допомогою, а також загальний 
заклик до встановлення миру (в одній з публікацій на Facebook-сторінці 
Агентства більш чітко зазначено, що гаряча лінія призначена для надання 
психологічної підтримки). Видається, що зміст та тональність цієї заяви уз-
годжується з наративами про неприпустимість «русофобії» та її негативний 
вплив на «просте» цивільне населення РФ, які від початку російсько-укра-
їнської війни та прямого засудження військової агресії Росії проти України 
низкою країн світу намагаються просувати як російські державні ЗМІ, так 
і окремі лідери думок.

Наратив про заклик зупинити «русофобію» підтримується і через офі-
ційну Facebook-сторінку Росспівробітництва. Приклади публікацій: анонс 
«Автопробігу проти русофобії та расизму з лозунгами «За мир! За Росію! 
За Грецію!» в Афінах, публікація про проведений мітинг проти русофобії 
у Брюсселі, петицію італійських культурних діячів щодо захисту російської 
культури, мітинг в підтримку російської культури в Центрі Риму тощо. Варто 
зазначити, що фотографії таких акцій вказують на їхній малочисельний ха-
рактер.

Типовими матеріалами в контексті протидії «русофобії» на сторінках 
Росспівробітництва стали одиничні звернення людей з різних країн без вка-
зання, ким вони є (або навіть як їх звати), із закликом до припинення «русо-
фобії». Такі публікації, як правило, подаються з маніпулятивним заголовком 
«країна n долучилася до флешмобу #StopHatingRussians».

5 Заявление Натальи Поклонской о запуске горячей линии в Telegram для защиты соотечественников за рубежом. 
Официальный сайт Россотрудничества. https://rs.gov.ru/press-sluzhba/zayavleniya/?ELEMENT_ID=1150.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=295345252748220&set=a.236060765343336
https://www.facebook.com/photo/?fbid=295345252748220&set=a.236060765343336
https://www.facebook.com/photo/?fbid=293498146266264&set=a.236060765343336
https://www.facebook.com/photo/?fbid=293498146266264&set=a.236060765343336
https://www.facebook.com/photo/?fbid=288926076723471&set=a.236060772010002
https://www.facebook.com/photo/?fbid=288926076723471&set=a.236060772010002
https://t.me/rossotrudnichestvo/5954
https://t.me/rossotrudnichestvo/5534
https://rs.gov.ru/press-sluzhba/zayavleniya/?ELEMENT_ID=1150
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Такий формат кампанії спрямований на те, щоб створити враження 
широкої підтримки Росії звичайними людьми зі всього світу, особливо якщо 
відомих людей для цього залучити не вдається. З цією ж метою у публікаціях, 
присвячених проведеним за кордоном акціям «проти русофобії», у тексті 
використовуються безособові форми та відсутній суб’єкт тих чи інших дій, 
що створює враження, нібито описана активність на місцях має самоорга-
нізований характер та підтримку в місцевого населення. Так, наприклад, 
у публікації про поборювання «русофобії» в Мехіко використаний заго-
ловок «На вулицях Мехіко з’явились плакати проти русофобії», а в само-
му повідомленні йдеться про неконкретизованих «активістів». В публікації 
про акцію в Римі напередодні дня космонавтики йдеться вже про представ-
ників місцевих молодіжних комуністичних організацій, які розвішали в місті 
листівки з зображенням Ю. Гагаріна. Однак жодної інформації про суспіль-
ну реакцію на цю акцію не наводиться.

Рідкісні публічні мистецькі акції, які Росспівробітництву вдається про-
водити в країнах Заходу, також супроводжуються меседжами про недо-
пущення «скасування» Росії. Наприклад, відкриття виставки російсько-
го художника Андрія Єсіонова в Римі подавалося з меседжем місцевого 

Стопкадр з відео у Telegram-
каналі Росспівробітництва.

Текст під відео: «Дедалі 
більше людей у всьому світі 
закликають припинити 
русофобію. До флешмобу 
#StopHatingRussians 
приєдналися у Нікарагуа».

Стопкадр з відео у Telegram-каналі 
Росспівробітництва.

Текст під відео: «Ратіш Наїр з Індії 
приєднався до флешмобу #StopHa-
tingRussians. У своєму відеозверненні 
він закликав зупинити русофобію та 
не прислухатися до недостовірної 
інформації».

https://www.facebook.com/photo/?fbid=299059945710084&set=a.236060772010002
https://t.me/rossotrudnichestvo/6099


А Н А Л І Т И Ч Н А  З А П И С К А 5 8

арт-критика: «якщо художник російський, ми не повинні судити за похо-
дженням».

У контексті теми «скасування» знайшлося місце і для метанаративу пе-
ремоги у Другій світовій війні. В березні і квітні сторінки Росспівробітництва 
в соцмережах спорадично публікували 
новини про «вандалізм» щодо російських 
установ або об’єктів, пов’язаних з ра-
дянською історією. Так, посольство Росії 
в Німеччині закликало «небайдужих гро-
мадян» інформувати про акти вандалізму 
«задля недопущення ксенофобії і расизму» 
після розмалювання меморіалу радян-
ським воїнам в берлінському Трептов-пар-
ку. Із хештегом «#Русофобия» також 
подавалася новина про те, що хтось по-
фарбував в кольори українського прапору 
пам’ятник радянським воїнам в естонсько-
му місті Отепя. Примітно, що ця братська 
могила виявилася фейковою6 при спробі 
перенести її на кладовище – в ній не було 
решток захоронених солдат.

З 23 травня на сторінках Агентства 
почалася інформаційна кампанія з відео-
роликами подібного змісту, присвяченими 
конкретним країнам. У них за тезою про ні-
бито значну допомогу СРСР певній країні 
під час або після Другої світової війни, за яку ця країна мала б бути вдячна, 
йде звинувачення в прояві «русофобії» або санкційній політиці проти РФ 
з хештегом «#МЫПОМНИМ». Всього було випущено 12 таких матеріалів.

Всі наведені вище та низка інших комунікаційних проявів – заяви ке-
рівництва, новинні повідомлення, публікації у соцмережах, які здійснюють-
ся нібито в рамках висвітлення гуманітарного та інших напрямів діяльності 
Росспівробітництва та його партнерських організацій, насправді покли-
кані поширювати та підтримувати як серед російської, так і закордонних 
аудиторій пропагандистські наративи, серед яких – і ворожі до України, 
зокрема, про «народ Донбасу, який страждає через агресивні дії України 
та знаходять прихисток та допомогу в Росії», «націоналізм/ нацизм в Укра-
їні» тощо, що вкотре доводить безпосередню політичну заангажованість 
організації та її діяльність в якості рупора пропаганди через розвинену ме-
режу представництв за кордоном та власні медіа-платформи.

6 Братська могила в естонському місті виявилася радянським фейком (фото). Фокус. https://focus.ua/uk/world/519379-
bratskaya-mogila-v-estonskom-gorode-okazalas-sovetskim-feykom-foto.

Фото з Facebook-сторінки Росспівро-
бітництва.

На фото один з експонатів виставки 
колажів турецького художника Меті-
на Біреджиклігіля «Поліцейське відді-
лення Заходу» у місті Ізмір, присвяче-
ної, як йдеться у публікації, «санкціям, 
які були накладені на російську кла-
сичну культуру в Європі». 17 травня 
2022 року.

https://t.me/rossotrudnichestvo/5507
https://t.me/rossotrudnichestvo/5507
https://focus.ua/uk/world/519379-bratskaya-mogila-v-estonskom-gorode-okazalas-sovetskim-feykom-foto
https://focus.ua/uk/world/519379-bratskaya-mogila-v-estonskom-gorode-okazalas-sovetskim-feykom-foto
https://www.facebook.com/rsgov/posts/pfbid02BVj7PfoAxYhtcdcAtBGrNz1ARxqryERSLPWF4nohiJUnrN2toqt8N1UTNJMyMKXAl
https://www.facebook.com/rsgov/posts/pfbid02BVj7PfoAxYhtcdcAtBGrNz1ARxqryERSLPWF4nohiJUnrN2toqt8N1UTNJMyMKXAl
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Стопкадр з відео у Telegram-каналі 
Росспівробітництва.

Напис під відео: «Відео, 
присвячене Болгарії з хештегами 
#МыПомним #StopHatingRussians 
#Болгария. 

Фраза на стопкадрі: «вислання 
російських дипломатів».

Стопкадр з відео у Telegram-каналі 
Росспівробітництва.

Напис під відео: «Відео, присвячене 
Румунії з хештегами #МыПомним 
#StopHatingRussians #Румыния. 

Фраза на стопкадрі: «антиросійські 
санкції».

https://t.me/rossotrudnichestvo/6121
https://t.me/rossotrudnichestvo/6121
https://t.me/rossotrudnichestvo/6244
https://t.me/rossotrudnichestvo/6244


Росспівробітництво, перевинайдене російським урядом у 2000-х 
на базі організацій з «дружби і співробітництва» з зарубіжними країнами 
радянської доби, було покликане радикально посилити «м’яку силу» та при-
вабливість Російської Федерації у світі, а особливо серед держав-сусідок, які 
дедалі відвертіше орієнтувалися на західні моделі розвитку. Росспівробіт-
ництво не лише зберегло, а й творчо розвинуло підходи та традиції своїх по-
передниць: міцну вбудованість у державну структуру та наближене до най-
вищих щаблів російської влади керівництво, централізованість управління 
та політичну заангажованість, непрозорість фінансування та приховані 
мотиви й інструменти діяльності, аж до шпигунських і субверсивних. З’явив-
шись одночасно з російською війною проти Грузії у 2008 році, практично 
одразу воно почало супроводжувати і «жорстку силу» Російської Федерації, 
аби релятивізувати чи виправдовувати на зовнішній арені збройну чи гі-
бридну агресію проти інших держав.

Серед усієї мережі інституцій культурної та публічної дипломатії РФ, 
Росспівробітництво виглядає найпотужнішим через сконцентровані навко-
ло нього ресурси: йдеться про досить значне державне фінансування, 
успадковану широку мережу представництв (яка ймовірно може зростати 
швидкими темпами після нещодавніх нововведень у практиці оформлення 
«недержавних» закордонних філій) та дружніх організацій у світі, широку 
партнерську мережу, яку складають зокрема федеральні інституції, забо-
ронені ЄС медіаресурси, програми та проєкти, в тому числі з прямою пре-
зидентською підтримкою. Сукупно це все конвертується у сотні тисяч міжо-
собистісних контактів та мільйонні охоплення. Втім частково таке ресурсне 
забезпечення нівелюється надмірною амбітністю цілей та слабкістю еконо-
міки РФ, яка при цьому значно більші ресурси вкладала в мілітаризацію, 
тобто «жорстку силу», залишаючи засоби «м’якої сили» на умовному маргі-
несі.

Втім цілі і амбіції організації дійсно масштабні: вона займається не тіль-
ки культурною дипломатією, а й міжнародною допомогою з розвитку і під-
тримкою «співвітчизників» за кордоном. За напрямком культурної дипло-
матії, привертає увагу акцент на просуванні славного минулого російської 
культури, а не сучасних, орієнтованих на майбутнє зразків, а також ідеоло-
гічне використання історичних і ідентичнісних міфів із політичною метою. 
Позиціонування себе у якості міжнародного донора гуманітарної допо-
моги мало сприяти зміцненню ролі Росії як сильного гравця в глобальних 
масштабах, а в реальності стало інструментом інформаційного супроводу 
військової агресії, прикриваючи масштабні руйнування «гуманітарними» 
акціями. Зрештою, підтримка широко окреслених «співвітчизників» допо-
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магає РФ вирішувати власні політичні питання в цільових країнах, через 
роботу з російськомовними меншинами та навіть демографічні негаразди 
самої РФ через політики паспортизації та переселень у віддалені регіони 
федерації.

Увесь цей потенціал загрозливого впливу Росспівробітництва опри-
явнився на тлі війни Росії проти України, адже через доступні інституційні 
зв’язки, мережі представництв та медійні платформи організація відверто 
виступає рупором пропаганди та інструментом війни. Зважаючи на актив-
ну підтримку Росспівробітництвом російсько-української війни, Агентство 
муситиме зазнати не лише звичної для себе зміни бренду, а й ціннісної пе-
реоцінки, аби позиціонувати себе як нейтральну організацію з культурного, 
гуманітарного співробітництва та провідника «м’якої сили». Наразі, його іс-
торія та історія споріднених організацій та особливості політичного режи-
му в РФ не дають підстав для таких оптимістичних прогнозів.



Український інститут – державна інституція у сфері управління Міністер-
ства закордонних справ України. Місія Українського інституту – зміцнен-
ня міжнародної і внутрішньої суб’єктності України засобами культурної 
дипломатії. Ми налагоджуємо міжнародні культурні зв’язки між людьми 
та інституціями і створюємо можливості для взаємодії українців зі світом.
 
Ця аналітична записка є частиною проєкту “Дослідження інституцій куль-
турної дипломатії Російської Федерації” Українського інституту, викона-
ного спільно з дослідницькою агенцією MZ Hub. У фокус дослідження по-
трапили три найбільші російські державні або афілійовані з державою 
організації, що ставлять собі за мету поширювати кремлівські геополі-
тичні й культурні наративи та підтримувати зв’язок із росіянами та сим-
патиками за кордоном: Росспівробітництво, Фонд “Русский мир”, Фонд 
Горчакова.
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