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Вступ. Bступ України до НАТО набув нової 
актуальності після того, як у 2019 році Україна 
закріпила курс на НАТО в Конституції. Такий полі-
тичний крок очільників держави характеризується 
не лише суб’єктивними, але й об’єктивними при-
чинами, зумовленими безпековими та геополі-
тичними викликами. Водночас закріплення цього 
стратегічного курсу передбачає розвінчання сте-
реотипів у суспільстві та подолання негативних 
наслідків антинатівського руху в пострадянській 
Україні [26; 35]. 

В умовах сьогодення в Україні кількість прихиль-
ників НАТО в суспільстві постійно зростає. Водночас 
спостерігається значний вплив проросійських орга-
нізацій, метою яких є поширення на території нашої 
держави ідей «русского мира» та протидія інтегра-
ції України в ЄС та вступу до НАТО. Також діє низка 
політичних сил антинатівського спрямування, ство-
рено сотні антинатівських груп у соцмережі «Вкон-
такте», антинатівська риторика лунає з російських 
пропагандистських каналів. Така діяльність дезорі-
єнтує уявлення українців про НАТО, внаслідок чого 
підтримка українцями вступу до НАТО ледь сягає 
51%. На сучасному етапі розвитку нашої держави 
в умовах зміни влади, економічної кризи та безпеко-
вих викликів формування позитивного образу НАТО 
та протидія проросійській пропаганді на часі [27].

Слід зауважити, що час від часу антинатівські 
інформаційні кампанії стають об’єктом науко-
вих досліджень. Зокрема, показовими в цьому 
випадку є наукові напрацювання А. Фатєєва [38], 
І. Погорєлової [26], О. Сушка [35], Е. Антюхової 
[3], В. Коцура [41] та інших, які у своїх працях вже 
зверталися до вивчення окремих аспектів анти-
натівських інформаційних кампаній здебільшого 
в період «холодної війни». Проте формування 
негативного образу НАТО на пострадянському 
просторі, зокрема в російському й українському 
інфо-медійному вимірі, досліджено не достатньо. 

Мета та завдання статті полягає у тому, щоб 
окреслити перспективні напрями для досліджень 
із проблем антинатівської риторики, присутніх 
у сучасному інформаційному просторі РФ та спро-
бувати показати, в який спосіб створювався нега-
тивний образ НАТО у свідомості радянських гро-
мадян, а нині – росіян та українців.

Методи дослідження. В ході дослідження було 
використано як загальні, так і спеціальні методи: 
метод аналізу й синтезу, логічний і ретроспектив-
ний методи, методи контент-аналізу, порівняння, 
аналогії тощо.

Результати. «Холодна війна» характеризува-
лася не лише військовим та економічним проти-
стоянням між Заходом та СРСР, а й ідеологічним 
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суперництвом між комунізмом і демократією, яке 
перетворилося у справжню війну за свідомість 
цілих континентів. Для досягнення цілі сторонами 
активно використовувалася внутрішньодержавна 
та міжнародна пропаганда [38].

Як відомо, одним із головних завдань пропа-
ганди є формування та закріплення образу ворога 
в суспільстві. Саме тому окрема увага радян-
ської пропагандистської машини була прикута до 
дискредитації країн Заходу й США, в тому числі 
й через воєнно-політичний блок НАТО, який утво-
рився 4 квітня 1949 року [40]. З цією метою пар-
тійними ідеологами було сформовано низку полі-
тичних міфів про НАТО, які визначали, що «ідея 
Західного блоку несе загрозу для миру і безпеки 
й суперечить Статуту ООН», «НАТО – агресивний 
блок». Загалом же створення НАТО розглядалося 
як пряме посягання на домовленості, досягнуті між 
СРСР, США і Великобританією в період Другої сві-
тової війни [5]. 

Характерно, що створення негативного образу 
НАТО в СРСР здійснювалося через наукову 
й художню літературу, пресу (журнали, газети), 
карикатури й плакати, за допомогою освітніх 
ресурсів [12; 38] тощо. Так, напередодні підпи-
сання Північно-Атлантичного договору в СРСР 
з’явилася книга А. Бюкар «Правда про американ-
ських дипломатів». В ній особлива увага зверта-
лася на відрив «антирадянської кліки державного 
департаменту США» від інтересів американського 
народу, активну розвідувальну діяльність посоль-
ських працівників проти СРСР, їх низькі моральні 
якості й неповагу до радянських людей. 

Книга мала на меті дискредитувати ворога напе-
редодні підписання Північно-Атлантичного пакту, 
сприяла припиненню зв’язків радянських людей 
з іноземцями. Доповнювали риторику цієї книги 
пропагандистська праця Р. Паркера «Змова проти 
миру» 1949 року [38], науково-освітні книги з теорії 
міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР, 
які розповідали про «імперіалістичні військові 
блоки – знаряддя агресивної політики» та «нові 
форми колоніальної політики імперіалізму» [13].

Головним друкованим органом СРСР, який фор-
мував негативний образ НАТО в суспільстві, була 
газета ЦК КПРС «Правда». Всі інші ЗМІ фактично 
лише передруковували повідомлення центральної 
преси. У «Правді» проблема блокового протистояння 
з номера в номер обговорювалася з другої половини 
січня 1949 року. З цією метою писалися публіцис-
тичні статті, подавалася так звана аналітична інфор-
мація (витримки із закордонних газет) тощо [3].

Критика блокової політики Заходу наростала 
і в гумористичній пресі. Так, якщо в 1 півріччі 
1947 року в журналі «Крокодил» було 2 матері-
али на цю тему, то в другій половині – не менше 7;  
в 1948 року –11; в 1949 – 19 [38]. Цю тезу під-
тверджує стаття Б. Агатова «Самые шокирующие 

карикатуры о США времён Холодной войны (Жур-
нал «Крокодил»)», 2014 [32; 16]. Не менш попу-
лярною ця тематика була на шпальтах журналу 
«Перець» [19].

Великою популярністю для формування нега-
тивного образу НАТО користувалися карикатури 
[15; 4] й плакати. Зокрема, популярними були дис-
кредитаційні матеріали, які продукували Кукри-
нікси – творчий колектив радянських художників – 
графіків і живописців, в який входили М. Купріянов, 
П. Крилов, М. Соколов та інші [21]. За приклад 
можна взяти їхню карикатуру 1978 року під назвою 
«Ручная граНАТО» [31]. Попри кризові вияви 
в радянській політичній системі, у 1985 році був 
випущений пропагандистський діафільм для учнів 
10 класу під назвою «Агрессивный блок НАТО», 
метою кого було формування негативного образу 
НАТО в очах молоді [34].

З розпадом СРСР здавалося б повинна була 
зникнути й політика демонізації НАТО, але цього 
не сталося. Причиною цього була різка пере-
орієнтація країн соціального табору в бік Заходу, 
зокрема і НАТО. Також це означало, що РФ швид-
кими темпами втрачає політичний контроль над 
пострадянським простором, що спонукало Росію 
розгорнути нову хвилю антинатівської пропаганди.

Важливо наголосити на тому, що сучасна антина-
тівська пропаганда є не менш потужною, ніж радян-
ська. Зокрема, в українському суспільстві їй вже 
вдалося виробити міцні антинатівські стереотипи, 
які говорять про те, що «НАТО – агресивний блок. 
Зі вступом до НАТО країни втрачають суверенітет», 
«Членство в НАТО дорого коштує. Членство в НАТО 
погіршує інвестиційний клімат», «Члени Альянсу 
загалом та європейці зокрема танцюють під аме-
риканську дудку», «Українські миротворці – «гар-
матне м’ясо» в миротворчих операціях Альянсу», 
«В сучасному світі немає об’єктивної необхідності 
існування НАТО», «Членство в НАТО призводить до 
перетворення країн на військові табори, заповнені 
базами НАТО», «Україна зобов’язана брати участь 
в усіх військових операціях НАТО» [24, с. 9; 25].

З метою просування антинатівської пропа-
ганди РФ використовує ЗМІ (преса, телебачення), 
соціальні мережі, наукову та художню літературу, 
поширеною є практика антинатівських вислов-
лювань від окремих політичних сил і політиків. 
У цьому контексті можливості сучасної російської 
пропаганди є значно ширшими завдяки сучасним 
інформаційним технологіям, які роблять суспіль-
ство ще відкритішим та уразливішим. 

Так, російська преса після розпаду СРСР про-
довжила антинатівську риторику. Найгучніше 
критика НАТО лунала зі шпальт газети «Правда» 
комуністичної партії РФ [36]. Нині негативний образ 
Альянсу формується через центральні росій-
ські медіа-ресурси, зокрема такі як «Аргументы 
и факты» [33], «НТВ» [14] тощо, а також через 
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інформаційно-аналітичні журнали на кшталт 
«Зарубежное военное обозрение» [1], «Регнум» 
[6] та інші.

Соціальні мережі є найпопулярнішим каналом 
поширення антинатівської пропаганди. Провідне 
місце тут посідає соціальна мережа «Вконтакте», 
де створено сотні антинатівських груп (автор статті 
знайшов 182 групи). Орієнтація цих груп спрямо-
вана здебільшого на країни пострадянського про-
стору (Україну, Грузію, Білорусь, Сербію). Більшість 
із них є однотипними й ставлять за мету форму-
вати й відстежувати громадську думку. Характер 
більшості груп пропагандистський.

Також великий масив антинатівської інформації 
міститься на YouTube і сумнівних сайтах, які є дже-
релом поширення фейкової й пропагандистської 
інформації про НАТО [10]. При цьому слід наголо-
сити, що в соціальній мережі Іnstagram цілеспрямо-
ваних антинатівських груп немає, але є багато таких 
дописів від окремих користувачів. У facebook також 
складно виявити відверті антинатівські групи. Тут 
переважають офіційні сторінки російських новинних 
каналів і газет, створені ботоферми, які поширюють 
інформацію з різних сумнівних сайтів і від блоге-
рів [11]. Карикатури й меми ще більше посилюють 
антинатівську пропаганду [17].

Набирає популярності в інтернеті й антинатів-
ська пропагандистська наукова та художня літера-
тура. Наприклад, показовою є книга О. Голодного 
«Подрывник будущего. «Русские бессмертны!», 
2013 року [8]; Д. Рогозіна «НАТО и Россия. Наш 
ответ на угрозы Запада», 2015 року [30]; В. Моро-
зова «Атомные танкисты. Ядерная война СССР 
против НАТО», 2016 року [22]; С. Анисимова «Гнев 
терпеливого человека», 2017 року [2] [7; 20]. Допо-
внюють антинатівську інформаційну кампанію 
й заяви окремих експертів [28], політичних сил 
[23] та офіційних осіб. Центральною фігурою тут 
є В. Путін [39; 29], в тон якому «підспівують» одіоз-
ний політик В. Жириновський [37] і низка журналіс-
тів на кшталт Д. Кисельова [18]. 

Отже, антинатівська риторика в сучасному 
російському, а подекуди й українському інформа-
ційному просторі займає вагоме місце і потребує 
додаткового дослідження. Обсяг цієї наукової роз-
відки не дозволяє повністю розкрити психолінгвіс-
тичні конструкції радянської та сучасної російської 
антинатівської риторики. Водночас аналіз зна-
чного масиву радянської періодики й медіа-кон-
тенту в незалежній Україні та Російській Федера-
ції доводить, що ключові слова, які демонізують 
образ НАТО, з часу розпаду СРСР зазнали неве-
ликих змін. Російська пропаганда використовує 
наближену до радянської риторику, яка має на меті 
дискредитацію України на міжнародному рівні, її 
прагнення до вступу в ЄС та НАТО. 

Водночас Російська Федерація активно розро-
бляє і впроваджує нові методики пропаганди «рус-

ского мира» для задоволення власних геополітич-
них інтересів. Ключову ідеологічну роль відіграє 
антинатівська пропаганда. Так, нові інформаційні 
впливи, які Росія поширює в країни пострадян-
ського простору, посилюються вразливістю постто-
талітарних комуністичних країн до втрати націо-
нальної незалежності та слабких фінансових 
можливостей. При цьому сучасна російська пропа-
ганда значно розширила власний інструментарій 
впливу на масову свідомість завдяки соціальним 
мережам, які у формуванні позитивних чи негатив-
них образів є значно сильнішими за школи чи інші 
соціальні інституції, які були ефективними в СРСР.

Загалом сутність радянської та сучасної росій-
ської антинатівської риторики полягає в тому, щоб 
утримувати геополітичний контроль над колишніми 
країнами СРСР, зокрема й Україною. Не слід забу-
вати, що формування суспільних настроїв насе-
лення – це зручний інструментарій по досягненню 
стратегічних зовнішньополітичних цілей РФ і анти-
натівська риторика є підтвердженням цієї тези. 
Саме тому Україна повинна більше уваги приді-
ляти захисту свого інформаційного простору від 
впливу нині вже російської пропаганди; працювати 
над розвінчуванням політичних міфів, які форму-
ють негативний образ НАТО в очах українського 
суспільства; розглядати Альянс з точки зору своїх 
національних і зовнішньополітичних інтересів, а не 
з позицій російської пропаганди.
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In terms of political and military challenges facing Ukraine today, the process of its integration 
into regional collective security systems, such as NATO, seems even more urgent. At 
the same time, accession of Ukraine to the North Atlantic Treaty Organization encounters 
resistance on the part of the Russian Federation, which still regards Ukraine as its sphere 
of influence. In order to prevent or slow down Ukraine’s accession to the Alliance in Russia 
a large-scale misinformation campaign was launched to discredit the block in the eyes of its 
potential allies. Such activity creates a skewed view of NATO among Ukrainians, resulting in 
support for our compatriots of Ukraine’s accession to NATO is barely 51%.
That is why the proposed article is devoted to the analysis of the formation instruments 
of the NATO’s negative image in the existence time of the USSR and the modern Russian 
Federation. Due to the methods of analysis, synthesis, content analysis, comparison, analogy, 
retrospective method, and other special methods, we were able to characterize the main 
categories of information resources that were used for the purpose of anti-NATO propaganda 
during the Soviet era and to trace changes in this area in the modern stage of information 
society development in the Russian Federation. 
It is shown that the word-labels that form NATO’s negative image since the collapse 
of the USSR have undergone some changes, but at the same time to a certain extent reflect 
the Soviet rhetoric. It is noted that modern Russian propaganda on NATO discredit has 
significantly expanded its own toolkit for influence on mass consciousness in postmodern 
conditions and the development of modern information technologies, in particular through 
social networks such as VKontakte and YouTube. 
As the modern Russian, and partly Ukrainian, media space contains a large number 
of publications and posts with anti-NATO rhetoric, the article can be viewed in terms 
of identifying priority areas for research that are unexplored and require more detailed study.
Key words: NATO, enemy image, propaganda, Russian Federation, Soviet Union, 
information space, press, caricatures, social networks.
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