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Протягом багатьох століть характер ведення воєнних дій переживав кардинальні зміни, що 

фіксується концепцією «поколінь війни». Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття на зміну класичній 

стратегії війни прийшла нова парадигма, що отримала назву війни четвертого покоління (4GW – The 4
th

 

Generation War). Одночасно в науковий обіг була введена концепція гібридної війни. В останні роки 

питання гібридної війни хвилює західних та вітчизняних вчених, оскільки стосується багатьох сфер 

життєдіяльності суспільства: політичної, економічної, інформаційної тощо. Ними визнано, що важливим 

чинником гібридної війни є інформаційна війна. Отже, вважаємо, що вивчення інформаційної війни, як 

елементу гібридної війни, є вкрай необхідним у сучасному світі.  

Об'єктом нашого дослідження є інформаційна війна як елемент гібридної війни, предметом – 

діяльність інтернет-видань сепаратистів «ЛНР» і «ДНР». Метою для себе ми визначимо реконструкцію і 

аналіз картини соціальної дійсності, яку створюють сепаратистські ЗМІ.  

Методика аналізу використовувалася наступна. Були обрані наступні інтернет-видання: dnr24.su, 

Новини Донецької Республіки, МІА «Істок» і Луганський Інформаційний Центр. Ми зупинили свій вибір на 

даних інтернет-виданнях тому, що вони функціонують з 2014 – 2015 року. Відбір одиниць спостереження 

відбувався наступним чином: в архіві новин випадковим чином обиралися публікації, крок вибірки 100 на 

сайтах dnr24.su і МІА «Істок», крок вибірки 200 на сайтах Новини Донецької Республіки і Луганському 

Інформаційному Центрі.  

Була зафіксована різна кількість смислових одиниць: сайт dnr24.su (398 смислових одиниць), «Новини 

Донецької Республіки» (199 смислових одиниць), МІА «Істок» (287 смислових одиниць), та сайт Луганський 

Інформаційний Центр (571 смислових одиниць). Далі наведемо два приклади, подаючи дані в процентах від 

кількості смислових одиниць в кожному інформаційному потоці. Аналіз сайту «Новини Донецької Республіки» 

дозволяє зробити наступні узагальнення. Цей засіб масової інформації частіше фокусує увагу на діях 

українських військових у порівнянні з діями бойовиків «ДНР» (17% і, відповідно, 3,5%). Картина воєнних дій з 

позиції даного сайту виглядає так: безперервні обстріли з боку ЗСУ мирних громадян (28,1% смислових 

одиниць). Даний сайт намагається представити ЗСУ як сторону конфлікту, яка воює саме з мирними 

громадянами. Луганський інформаційний центр – це офіціоз керівництва «ЛНР». Тут майже рівна кількість 

згадувань про дії ЗСУ (6,1%) та «Народної міліції ЛНР» (5,8%), менше згадок про «МГБ» (2,1%). Твердження 

про обстріли з боку ЗСУ мирних громадян складають 1,2% смислових одиниць, в той час як згадування про 

обстріли позицій сил «Народної міліції ЛНР» – 3%. Українським добровільним формуванням сайт приділяє 

мало уваги (0,3%), більше тут згадка про «Правий сектор» (0,7%). Сайт достатньо регулярно пише про 

підготовку наступу української армії та про загострення ситуації на лінії розмежування (8,2%). 

Висновки. Інтернет-видання сепаратистів є засобом гібридної війни, розв'язаної Росією проти 

України. Інформаційний потік у ЗМІ «ДНР» і «ЛНР» не повністю співпадає за тематизацією. Це добре 

видно на прикладі інформаційних повідомлень про дії української сторони. Достатньо показовою є 

відсутність згадок про Владислава Суркова, який є кремлівським куратором Донбасу.  

Сепаратистські ЗМІ формують негативне уявлення про Україну в цілому, про ЗСУ, Нацгвардію 

України, добровольчі батальйони. Використовуються спеціальні меми, які повинні залякувати мирних 

мешканців на окупованих територіях: «карателі», «бандерівці», «укронацисти», «укропи», «націоналістичні 

батальйони», «нацисти». Риторика сайтів «ДНР» є більш агресивною, ніж ЗМІ «ЛНР». 
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Вже більше трьох років наша країна перебуває в стані військового конфлікту. Просторовий образ 
України перекроївся фізично і ментально. Деякі населені пункти Донецької і Луганської областей повністю 
знищені. Порушені шляхи пересування і розірвані сталі зв’язки системи розселення Донбасу 
(непідконтрольні/підконтрольні території), і АР Крим із материковою Україною. Інфраструктура 
підконтрольних Україні територій Луганської і Донецької областей вимушена перебудовуватися у зв’язку 
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