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Abstract 

The main idea behind the research was to learn and analyse images and communication types of 

the leaders based on the Russia-Ukraine war. There have been discussed successful or unsuccessful 

examples of political communication based on the international experience; The paper showcases 

tips and techniques for political image creation and explains how to influence the audience 

positively. These techniques are the reason behind the successful positioning of politicians. Due 

to the research goals, there’s a detailed discussion of Russia and Ukraine’s presidents from 

February 24th 2022, to the present day. Finally, it explains how have their communications and 

images been perceived by people. 

The research included a social survey, analysis of existing scientific materials, and expert estimates 

on this topic. In addition, two hundred twenty-five respondents participated in the study with 

the help of an online questionnaire through varioUs social networks. 

Besides the PR communication, their public speeches have also been examined, which led to the 

creation of specific attitudes towards the leaders. Finally, the study analyses the formation of 

images of Russian-Ukrainian political leaders in crises. Finally, it presents the criteria that play a 

unique role in creating a positive or negative societal consciousness. 
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