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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Обґрунтування вибору теми дослідження. В останні десятиліття 

спостерігаємо невпинне збільшення медіаконтенту, який репрезентує 
широкий спектр різноманітних загроз. Медійні технології підсилення 
емоційного ефекту дедалі частіше використовують у висвітленні 
суспільно небезпечних подій і явищ, зокрема воєнних конфліктів, 
кримінальних злочинів, аварій, катастроф та інших надзвичайних 
ситуацій, а також у суспільно-політичній аналітиці і публіцистиці. 
Незважаючи на незмінність для людства природи базових загроз, образ 
яких є завжди актуальним у масовій культурі (наприклад, загроза війни, 
голоду, епідемії смертельної хвороби), у нинішню епоху глобальної 
інформації спостерігаємо постійну трансформацію методів моделювання 
та поширення образів небезпеки в сучасних медіасистемах. 

Водночас теоретичне осмислення медіапродукції, яка репрезентує 
сучасні загрози, у національній системі соціальних комунікацій суттєво 
відстає від практики. Конвергенція технологій, видів та засобів 
комунікації, невпинний розвиток глобального інформаційного простору 
(зокрема, у контексті феномену соціальних мереж), зникнення монополії 
мас-медій на продукування та поширення масової інформації, 
гібридизація журналістики з рекламою та ПР, документалістики – з 
ігровим кіно та інші тенденції підштовхують до переосмислення 
принципів медіарепрезентації суспільних загроз. Сучасні комунікаційні 
стратегії із моделювання загроз, основна мета яких – маніпуляція 
громадською думкою, вивчені недостатньо. 

Особливо гостро постає ця проблема в контексті таких трагічних 
подій в Україні, як анексія Росією Автономної Республіки Крим та 
окупація нею частини Донецької та Луганської областей, які дають вагомі 
підстави припускати, що медіатехнології маніпулювання образами 
реальних або надуманих загроз в умовах політичної нестабільності 
можуть бути ефективною стратегією розпалювання ворожнечі та ведення 
гібридної війни. 

Усвідомлюючи всю суспільну напруженість, пов’язану із агресією 
Російської Федерації проти України, при аналізі комунікаційних стратегій 
в аспекті експлуатації мотивів загрози ми намагаємось уникати 
суб’єктивних оцінок і дотримуємося принципу емоційно-оцінної 
нейтральності. Водночас розглядаючи приклади неадекватного або 
відверто маніпулятивного інтерпретування загроз у висвітленні війни, 
вважаємо необхідним розмежовувати українські та російські медії за 
загальною стратегією протистояння України та Росії: якщо українські 
ЗМІ, висвітлюючи події на Донбасі у 2014 р., перебували у певній 
розгубленості і вибудовували свої комунікаційні стратегії зазвичай 
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ситуативно, то інформаційні ресурси Російської Федерації діяли як 
невіддільний компонент пропагандистської державної машини. 

Отже, актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю 
науково осмислити, теоретично класифікувати та концептуалізувати 
медіаконтент, який репрезентує сучасні загрози в ЗМК, а також виявити 
або розробити ефективні засоби нейтралізації можливого негативного 
впливу цього контенту. Ця тема передбачає багатоаспектне, 
міждисциплінарне, комплексне вивчення складного феномену страху і 
тривоги в медіакультурі та ЗМК. 

Зв’язок теми із науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано на кафедрі нових медій факультету журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка в контексті 
комплексної науково-дослідної теми “Проблеми інформаційної політики в 
нових медіях”  (номер державної реєстрації №0113U004177) та “Нові 
медії: перехрестя журналістських традицій і технологічних інновацій” 
(номер державної реєстрації №0116U001688). Також дисертаційне 
дослідження тісно пов’язане із науковими темами Інституту екології 
масової інформації “Експлуатація мотивів тривоги і страху в електронних 
ЗМК” (№0107U007429), “Насильство в медіа: психологія впливу і 
педагогічні методики нейтралізації” (№0104U002132), “Становлення 
медійної критики в Україні” (№0110U001351),“Особливості медіаосвіти в 
Україні: академічний та громадянський аспекти” (№0111U005528), 
“Особливості медіакультури в Україні” (№0114U004245).  

Мета дослідження – з’ясувати особливості використання мотивів 
загрози1 у сучасній системі соціальних комунікацій і на основі отриманих 
результатів – розробити концепцію функціонування медійних технологій 
інтерпретації загроз у ЗМК. 

Мета роботи передбачає виконання таких завдань: 
– проаналізувати та систематизувати досвід української і зарубіжної 

наукової думки у вивченні феномену страху й тривоги в ЗМК крізь 
призму напрацювань із сучасного журналістикознавства; 

– дослідити та класифікувати мотиви загрози у соціальних функціях 
журналістики задля виявлення ролі й місця в інформаційному просторі 
тієї медіапродукції, що апелює до людського відчуття та розуміння 
загрози; 

                                                            
1 Під мотивами загрози в ЗМК маємо на увазі використання в медіатекстах тих 
мовностилістичних, візуальних чи контекстуальних образів, які традиційно визначаються в 
масовій культурі як “страшні”, “тривожні”, “жахливі”, “загрозливі” тощо. Наприклад, 
використання в медіатексті візуального концепту ядерної війни (зображення ядерного гриба 
на обрії) ми вважатимемо мотивом загрози в матеріалі, так само, як використання 
мовностилістичних образів війни у заголовку повідомлення (наприклад: “На Україну чекає 
повномасштабна війна з Росією”). 
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– визначити типологію тих форм художньо-мистецької 

медіапродукції, які можуть здійснювати методологічний вплив на сучасні 
журналістські практики, і на основі отриманих результатів – підтвердити 
або спростувати власну гіпотезу щодо запозичення сучасною 
журналістикою кінематографічних технологій моделювання загроз; 

– проаналізувати ті форми фальсифікації та містифікації в сучасних 
медіях, які конструюють певний образ загрози, визначити ті з них, які, 
вводячи в оману суспільство, здатні викликати гострий суспільний 
резонанс та спровокувати непередбачувані наслідки; 

– дослідити структурні елементи медійних технологій, що апелюють 
до почуттів страху перед загрозами у журналістському інструментарії 
(визначити типові мовностилістичні та аудіовізуальні засоби 
моделювання або підсилення образів загрози); 

– визначити найпоширеніші у російсько-українській інформаційній 
війні 2014–2018 рр. репрезентації загроз, порівняти особливості їхньої 
подачі російськими та українськими медіями, проаналізувати питання 
етичних меж щодо показу шокових матеріалів (зокрема кадрів крові і 
смерті) в ЗМК під час воєнного конфлікту; 

– дослідити проблему інтерпретацій загроз у ЗМК в контексті 
медіанасильства та пов’язаним із ним явищем “моральної паніки”, 
проаналізувати приклади використання журналістами та користувачами 
медій сучасного медіа-контенту із елементами насильства; 

– виявити використання популярних образів загрози у комерційній, 
політичній та соціальній рекламі, визначити найбільш поширені рекламні 
образи, які експлуатують мотиви загрози; 

– простежити стратегії використання лінгвістичних та 
контекстуальних маркерів загрози у нових медіях на основі проведення 
контент-аналізу популярних українських і російських інтернет-ресурсів, 
зробити порівняльний аналіз результатів; з’ясувати, які саме загрози 
вважаються медіями пріоритетними для висвітлення; порівняти отримані 
дані з експертними оцінками цих загроз. 

Об’єкт дослідження – сучасні медіа-тексти, які містять мотиви 
загрози. Об’єктом кількісного контент-аналізу щодо використання 
маркерів загроз в інформаційних повідомленнях обрано стрічки щоденних 
новин трьох українських (“Українська Правда”, “УНІАН”, “Українські 
Новини”) і трьох російських (“РИА-новости”, “Лента.ру”, “Эхо Москвы”) 
інтернет-ресурсів за період 2013–2015 рр. 

Предмет дослідження – особливості медійних інтерпретацій 
сучасних загроз у синтезі медіакультури і журналістики та специфіка 
їхнього функціонування у сучасному українському й зарубіжному 
медіапросторі. Водночас ми не досліджуємо і не ставимо собі за мету дати 
відповіді на ті питання стосовно феномену загрози, які належать до 
компетенції психології, філософії, соціології, культурології та інших наук. 
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Хронологічні межі дослідження – 2001–2017 рр. Нижня межа 

зумовлена надзвичайно стрімким формуванням нових світових тенденцій 
відображення загроз у ЗМК, каталізатором яких, на нашу думку, стали 
відеокадри терактів 11 вересня 2001 р. у США. На українському медіа-
рівні нові форми інтерпретацій загроз продемонстрували ЗМК, які 
висвітлювали акції “Україна без Кучми” 2001 р. Завершуємо дослідження 
2017 роком, оскільки на цей рік маємо сформовану систему висвітлення 
українськими медіями найактуальніших загроз (передусім агресії 
Російської Федерації проти України). 

Джерельною базою дослідження є широкий спектр українських та 
зарубіжних новинних онлайн-ресурсів, об’єктами контент-аналізу було 
обрано стрічки новин за 2013–2015 рр. шести популярних інтернет-
ресурсів: три українських (“Українська Правда”, “УНІАН”, “Українські 
новини”) та три російських (“РИА-новости”, “Лента.ру”, “Эхо Москвы”); 
у рамках порівняльного аналізу із художньою медіапродукцією 
досліджено 36 документальних фільмів та 62 телепередачі, а також  
213 відеороликів із реальними кадрами надзвичайного характеру (аварії, 
стихійні лиха, акти насильства, масові заворушення, тероризм, воєнні 
конфлікти тощо). У дисертації також використано результати наукових 
досліджень у галузі медіапсихології вчених з України, Росії, Німеччини, 
Канади та США. 

Також важливими для нашого дослідження є публікації (огляди, 
моніторинги, аналітичні статті) українських журналістів-медіакритиків на 
тему адекватності висвітлення медіями різних загроз: Б. Бахтєєва, О. Дов-
женка, І. Долженкової, Д. Дуцик, А. Кокотюхи, Н. Лігачової та інших. 

Методика дослідження спирається на комплексний інструментарій, 
що охоплює емпіричні та теоретичні методи, зокрема методи порівняння 
та спостереження з прогностичними елементами. Для аналізу медійних 
концептів загрози у їхньому виникненні, розвитку та для зіставлення їх із 
сучасними практиками використовуємо історично-порівняльний підхід. 
Для зіставлення соціальних функцій страху в ЗМК із соціальними 
функціями журналістики і для їхнього розгляду у єдиній цілісності 
застосовуємо метод синтезу. Для виявлення структурних елементів 
окремих форм медіапродукції, що містять мотиви загрози, 
використовуємо метод аналізу. Важливим для дослідження маркерів 
загрози у новинних стрічках інтернет-ресурсів став кількісний контент-
аналіз, в процесі якого використовувався метод термінологічного аналізу 
для вивчення походження, змісту, обсягу ключових термінів на означення 
різноманітних загроз. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці: з 
історії та теорії журналістики: В. Владимирова, О. Гриценко,  
М. Житарюка, В. Здоровеги, В. Лизанчука, І. Михайлина, А. Москаленка, 
В. Різуна, В. Шкляра; з медіапсихології: Дж. Брайанта та С. Томпсон,  
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П. Вінтерхофф-Шпурка; із соціальної психології: С. Васютинського,  
Д. Майєрса, Н. Найдьонової, О. Петрунько, О. Покальчука, Р. Харіса; з 
медійних технологій маніпуляції громадською думкою: Д. Дуцик,  
С. Кара-Мурзи, Г. Почепцова; з технологій реклами і піару: О. Андрєєвої, 
О. Проніної, Л. Хавкіної, С. Шомової; з кіномистецтва: С. Гладких,  
Д. Комма, Т. Черняновської; з медіаосвіти та медіаекології: Н. Габор,  
Ж. Гоне, Б. Потятиника, О. Федорова. 

Серед дисертацій, присвячених функціонуванню медійних технологій 
впливу на почуття страху і тривоги, окремої уваги заслуговує робота  
О. Ромах, у якій проаналізовано явище “страхогенерувального” контенту 
в українських медіях, а також дослідження медійного аспекту “моральної 
паніки” І. Битюк. 

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена аналізом 
використання ЗМК комунікаційних стратегій інтерпретування сучасних 
загроз.  

Уперше: 
– виокремлено і типологізовано особливості типових мовно-

стилістичних та аудіовізуальних засобів журналістського інтерпретування 
сучасних загроз; виділено такі елементи медійного інструментарію 
підсилення ефекту загрози, як емоційно забарвлені лексеми, 
гіперболізована подача чисел, тривожний музичний супровід та 
супровідні до надзвичайного повідомлення фотографії або відеоряд; 

– окреслено специфіку медійних інтерпретацій загроз на тлі основних 
соціальних страхів українського соціуму, до яких ми зараховуємо страхи 
політичні (перед війною2, перед  владою, політичною кризою), економічні 
(перед погіршенням рівня життя, безробіттям, зубожінням), перед 
катастрофами (аварії, стихійні лиха, епідемії), перед криміналом 
(підвищення рівня злочинності, порушення прав людини, корупція); 

– досліджено особливості апелювання медій до людських страхів 
перед загрозами – як стратегії інформаційної війни в контексті таких 
знакових для України подій 2013–2018 рр., як Революція Гідності, анексія 
Криму та бойові дії на Донбасі, виокремлено найбільш поширені 
медіатехнології з моделювання образів загрози; 

– методом контент-аналізу виявлено кількісні та якісні законо-
мірності у подачі надзвичайних новин, що містять мовностилістичний або 
контекстуальний маркер загрози у популярних інтернет-ресурсах України 
та Росії, проведено порівняльний аналіз українських та російських медій у 
цьому контексті; 

– за результатами кількісно-якісних показників контент-аналізу 
українських та російських інтернет-ресурсів визначено основні (згідно з 

                                                            
2 З 2014 р. можна вести мову про формування нового типу цих страхів – перед загостренням 
бойових дій і переходу гібридної війни у повномасштабну. 
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редакційними пріоритетами новинної політики цих медій) загрози в 
різних секторах державної безпеки; адекватність медійних інтерпретацій 
цих загроз проаналізовано методом їхнього зіставлення із результатами 
науково-аналітичних розробок українських та російських науково-
дослідних інститутів, присвячених дослідженню аналогічних загроз. 

Доповнено: 
– класифікацію соціальних функцій журналістики у контексті 

множинності інтерпретацій медіями сучасних загроз; 
– наукове осмислення маніпулятивних комунікаційних стратегій, 

пов’язаних із моделюванням загроз. 
Набули подальшого розвитку: 
– обґрунтування теоретичних основ функціонування феномена 

загрози в медіапросторі, зокрема під час інформаційної війни та 
збройного конфлікту; 

– дослідження комунікаційних стратегій із мотивами страху і 
тривоги, що значно розширює медіаосвітні техніки з нейтралізації 
патогенного впливу; це, зокрема, дозволить зменшити можливі суспільні 
ризики, пов’язані з довільним інтерпретуванням актуальних загроз. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 
теоретичні положення та висновки дисертації оновлюють поле для 
майбутніх наукових розвідок щодо експлуатації мотивів загрози у 
сучасній комунікативістиці та можуть бути використані: 

– у науково-дослідній діяльності для подальшого наукового 
дослідження феномену медіапродукції, що містить мотиви загрози; 
розроблену методику контент-аналізу маркерів загроз можна 
використовувати як шаблон для дослідження особливостей інформаційної 
політики різних суспільно-політичних інтернет-видань; 

– у навчальному процесі підготовки журналістів – під час читання 
лекцій, проведення лабораторних і практичних занять із дисциплін 
“Психологія мас-медіа”, “Медіаосвіта”, “Медіакритика”, “Медіа-
культура”; 

– як рекомендації щодо удосконалення інформаційної політики 
державних та недержавних медіаорганізацій в контексті таких негативних 
явищ сучасності, як агресивна пропаганда, маніпулювання громадською 
думкою, чорний піар та викривлення фактів, що є особливо актуальним в 
умовах антиукраїнської інформаційної та військової агресії Росії. 

Матеріали дисертації можуть бути використані у підготовці 
навчальних посібників і підручників, розробці лекційних курсів, 
спецкурсів і спецсемінарів з теорії журналістики і масової комунікації, а 
також при роботі з курсовими, дипломними й магістерськими 
дослідженнями. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертація, анотація, автореферат та 
усі статті виконані дисертантом самостійно. 
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Апробація результатів дослідження була здійснена на базі наукових 

заходів Інституту екології масової інформації та на засіданнях кафедри 
нових медій Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Основні положення та результати дослідження було представлено на 
наукових конференціях та семінарах: Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Сучасна українська журналістика: ідейно-концептуальні 
засади, тенденції, перспективи” (Львів, 18–19 жовтня 2007 р.), 
Всеукраїнська науково-практична конференція “Комунікативна 
ідентифікація в інформаційному просторі України” (Львів, 5–6 березня 
2009 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція “Масова 
комунікація: історія, сьогодення, перспективи” (Луцьк, 17–19 червня  
2009 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція “Українські ЗМІ 
та проблеми державотворення” (Львів, 20–21 жовтня 2011 р.), 
Всеукраїнська журналістикознавча конференція “Українські мас-медіа: 
традиції та виклики сьогодення” (Львів, 25–26 квітня 2013 р.), Науково-
практичний семінар “Медіаосвіта в Україні та за кордоном: теорія та 
практика” (Запоріжжя, 26–28 листопада 2015 р.), Звітна конференція 
факультету журналістики Львівського національного університету імені 
Івана Франка за 2015 рік (Львів, 15 лютого 2016 р.), Міжнародна 
конференція “Scientific and Professional Conference” Science without 
boundaries – development in 21st century beld in Budapest (Будапешт,  
28 серпня 2016 р.), Звітна наукова конференція факультету журналістики 
Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік 
(Львів, 2 лютого 2017 р.), Звітна наукова конференція факультету 
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 
за 2017 рік (м. Львів, 1 лютого 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено 
у 4-х публікаціях у спеціалізованих виданнях, що входять до переліку 
фахових видань із соціальних комунікацій, в одному фаховому науковому 
виданні Угорщини, а також у 12 публікаціях в інших виданнях та 
збірниках матеріалів конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Структура роботи зумовлена логікою 
та обсягом викладу матеріалу; вона складається зі вступу, трьох розділів, 
висновку, списку використаних джерел (238 позицій). Загальний обсяг 
дисертації становить 219 сторінок, із них – 188 основного тексту. 
Дисертаційні додатки містять матеріали, які доповнюють та ілюструють 
окремі положення дослідження. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність та новизну теми, розкрито 

зв’язок з науковими програмами, визначено об’єкт, предмет, мету та 
завдання, хронологічні межі та методи дослідження, вказано особистий 
внесок здобувача та апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі “«Образ загрози» у комунікаційних стратегіях 
сучасних ЗМК” представлено розвідки українських та зарубіжних 
дослідників щодо проблеми функціонування образів страху в сучасних 
ЗМК, проведено порівняльний аналіз засобів моделювання загроз в 
кінематографії та журналістиці, розглянуто проблему викривлення 
об’єктивної реальності медійними інтерпретаціями загроз, простежено 
приклади використання технологій страху3 у журналістській практиці. 

Підрозділ 1.1. “Феномен страху у сучасній медіакультурі: 
історіографія проблеми” містить аналіз наукових матеріалів українських 
та зарубіжних дослідників, які стосуються теми дослідження. Наукова 
парадигма репрезентацій загроз в ЗМК є невід’ємно пов’язаною із 
тематикою досліджень страху як базової реакції на наявні чи гіпотетичні 
загрози. Оскільки страх є мультидисциплінарною темою, як теоретичну 
базу дослідження ми використовуємо наукові розвідки не тільки 
журналістикознавців, а й психологів, філологів, семіотиків, філософів та 
інших дослідників, які розглядають феномен страху в комунікативістиці. 

З метою визначити рівень можливого впливу моторошних 
медіаобразів на людське сприйняття та поведінку, звертаємось до 
результатів досліджень медіапсихологів США Дж. Брайанта та  
С. Томпсон, німецького дослідника П. Вінтерхофф-Шпурка та інших.  
З-поміж результатів різних медіапсихологічних досліджень 
виокремлюємо ті медіа-ефекти, що безпосередньо стосуються теми нашої 
роботи, зокрема механізм перенесення збудження, феномен генералізації 
подразників, мотив сильного бажання страху. 

У підрозділі 1.2. “Мотиви загрози у соціальних функціях 
журналістики” розглянуто різні інтерпретації сучасних загроз у 
теоретичній та практичній журналістиці, з’ясовано, що використання 
мотивів загрози може сприяти кращому виконанню соціальних функцій 
журналістики або навпаки – призводити до їх викривлення, здійснюючи 
деструктивний вплив на суспільну свідомість. У цьому контексті ми 
зробили спробу синтезу соціальних функцій страху і соціальних функцій 
журналістики. Цей підхід дозволив з’ясувати, що поширені стереотипні 
уявлення про виключно негативний вплив технологій страху у 

                                                            
3 Під технологіями страху в журналістському інструментарії маємо на увазі комплекс 

драматургічних, стилістичних, технічних прийомів, а також використання архетипів та міфів 
масової свідомості, що апелюють до почуттів страху і тривоги індивіда. 
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журналістиці не відповідають дійсності, а соціальні функції страху є 
важливим елементом ефективного виконання журналістських функцій. 

Підрозділ 1.3. “Сучасні тенденції генерування образів загрози в 
кінематографі” присвячено аналізу певних закономірностей сучасного 
розвитку художньої медіапродукції із використанням образів загрози 
(фільмів жаху та трилерів). Зміна творчої парадигми у багатьох сучасних 
кінофільмах в жанрі horror змушує виробити нову концепцію, яка полягає 
у прагненні кінотворців максимально реконструювати страшну 
реальність, показати жах насильницької смерті без прикрас. Елементи цієї 
концепції, яку ми називаємо “реконструкцією реальності” (для чіткого 
розмежування із традиційною практикою трактування фільмів жаху як 
“страшної” казки) можна простежити у сучасній журналістській практиці. 
Використання у випусках новин відеозаписів реального насильства, 
реконструювання за допомогою акторів вбивств у телепередачах на 
кримінальну тематику та інші технології страху в документалістиці дають 
підстави зробити припущення про наявність впливу кінематографічної 
концепції “реконструкції реальності” на творчі парадигми виробників 
журналістського контенту. 

У підрозділі 1.4. “Містифікації із мотивами загрози у сучасній 
медіапродукції” розглянуто розвиток та творчі парадигми такого 
кінематографічного жанру, як псевдодокументалізм, проаналізовано 
різноманітні приклади медіафейків та медіамістифікацій, що 
експлуатують мотиви загрози та з’являються у всіх видах ЗМК. З’ясовано, 
що за їхньою появою можуть стояти журналісти, письменники, 
публіцисти, актори або ж звичайні інтернет-користувачі. У журналістиці 
методи конструювання містифікації із мотивом загрози дуже часто є 
запозиченими із художньої медіапродукції. 

У підрозділі 1.5. “Особливості функціонування технологій страху в 
журналістському інструментарії (типові мовностилістичні та 
аудіовізуальні засоби)” простежено використання технологій страху у 
журналістській практиці та виявлено такі найпоширеніші елементи 
інструментарію: емоційно забарвлені лексеми, гіперболізована подача 
чисел, тривожний музичний супровід та супровідна до надзвичайного 
повідомлення фотографія або відеоряд. При детальному розгляді 
журналістського інструментарію подачі надзвичайної інформації бачимо 
використання журналістами аналогічних технологій страху, що 
використовують автори художньої кінопродукції.  

У другому розділі “Особливості репрезентацій сучасних загроз у 
ЗМК та пов’язані із цим актуальні проблеми” визначено низку 
актуальних проблем, пов’язаних із такими явищами, як експлуатація 
медіями соціальних страхів, маніпулятивні інформаційні спецоперації під 
час бойових дій, медіанасильство, моральна паніка, шокова реклама. 
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Розглянуто різні напрямки щодо нейтралізації можливого патогенного 
впливу медіапродукції, що апелює до почуттів страху перед загрозами. 

У підрозділі 2.1. “Відображення соціальних страхів у ЗМК” зібрано і 
проаналізовано приклади висвітлення медіями тривожних подій та явищ 
на політичну, економічну, кримінальну, містичну тематику, а також на 
тематику катастроф. Це дозволило систематизувати та класифікувати ті 
соціальні страхи, які посідають пріоритетне місце у медійній політиці 
різних редакцій, що сприяло  необхідним методологічним умовам для 
подальшого контент-аналізу новинних інтернет-ресурсів щодо 
використання ними маркерів загроз. 

Стани суспільної тривожності можуть бути ідеальним тлом для 
моделювання образів різних загроз та їхнього використання з метою 
маніпуляції суспільною думкою. Протягом останнього десятиліття 
спостерігаємо значне удосконалення журналістського інструментарію 
щодо відображення соціальних страхів, що простежується як на 
світовому, так і на українському медіарівнях. 

Підрозділ 2.2. “Особливості медійних репрезентацій загрози в 
умовах воєнного конфлікту” присвячено аналізу використання 
медіями технологій страху в інформаційній війні, яка передувала 
збройній агресії Російської Федерації проти України та 
супроводжувала бойові дії на Донбасі 2014–2018 рр. На прикладі 
інформаційної війни між сторонами воєнного конфлікту в Сирії 
2011–2018 рр. виділено найбільш експлуатовані візуальні концепти 
“жахіть війни”, які також зустрічаємо у медіаконтенті російсько-
української інформаційної війни (зокрема концепт “масових жертв” 
та “загиблої дитини”). Визначено найбільш поширені 
медіатехнології із моделювання загроз, пов’язаних  із подіями на 
Донбасі. Розглянуто актуальне явище “мови ворожнечі” в ЗМІ, а 
також різні аспекти журналістської етики щодо питання показу 
шокових фото- та відеоматеріалів зі зони бойових дій. 

У підрозділі 2.3. “Медіанасильство як новітня актуальна проблема 
неконтрольованого генерування образів загрози в мережі” розглянуто 
проблему насильства в інтернет-просторі, яка стає дедалі гострішою, 
зокрема, через стрімкий розвиток соціальних мереж і можливість 
розміщувати у них будь-які матеріали, створювати деструктивні групи 
інтересів. Проаналізовано різні приклади аматорського відео зі записами 
реального насильства, яке вільно поширюється в мережі, а також 
демонструється у ЗМІ. Шляхи вирішення проблеми медіанасильства в 
мережі розглянуто в аспекті законодавства (удосконалення відповідних 
правових механізмів), журналістської діяльності (удосконалення 
кодексів та розвиток журналістської майстерності) та медіаосвіти 
(просвітницька робота щодо медіанасильства, зокрема, серед дітей та 
підлітків). 
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У підрозділі 2.4. “Явище «моральної паніки» у медіапросторі” 

наведено та проаналізовано приклади моральної паніки, спричиненої 
медіями. З’ясовано, що тема морального занепаду суспільства продовжує 
утримувати попит на медійному ринку, а різноманітні загрози суспільній 
моралі стають предметом обговорення в усіх видах ЗМК, особливо в 
соцмережах, подекуди спричиняючи нездоровий ажіотаж та викривлення 
соціальної проблеми. Встановлено, що попередження медіями негативних 
наслідків моральної паніки зазвичай не потребує особливої методології: 
як мінімум, журналістам слід уникати медіаприйомів, які, підсилюючи 
емоційний вплив, можуть викривляти об’єктивну реальність і створювати 
деструктивні образи загрози. Як максимум, проводити багатосторонній 
аналіз явища та інформувати про це громадськість, вести роз’яснювальну 
роботу стосовно типових стереотипів та ярликів, які формуються на хвилі 
моральної паніки. 

Підрозділ 2.5. “Репрезентації загроз у комерційній, соціальній та 
політичній рекламі” присвячено сучасним технологіям страху у 
рекламній комунікації, визначено найбільш поширені тематичні блоки 
реклами, що експлуатують мотиви загрози. Так, в комерційній рекламі це 
медичні препарати та послуги, засоби гігієни, послуги із страхування, 
засоби зв’язку, засоби безпеки життєдіяльності тощо. У соціальній 
рекламі: згубні звички, порушення безпеки на дорозі, аварії, хвороби, 
агресивна поведінка, домашнє насильство, забруднення навколишнього 
середовища тощо. У політичній рекламі: падіння рівня життя, проблеми 
соціального захисту, корупція, чиновницьке свавілля, політична криза, 
громадянські конфлікти, збройне протистояння тощо. 

У підрозділі 2.6. “Етико-правовий аспект медійних інтерпретацій 
загроз” розглянуто низку актуальних проблем, які стосуються контролю 
медіапродукції, що апелює до почуттів страху перед загрозами. Серед 
таких проблем виділено законодавчо-правову, журналістську 
(журналістикознавчу), соціально-комунікативну, культурологічну та 
медіаосвітню. В умовах, коли вплив медіапродукції, що апелює до 
почуттів страху і тривоги на людську психіку, є недостатньо 
дослідженим, найбільш прийнятними, на нашу думку, є методи 
профілактики патогенності цієї продукції. Залучаючи експертів для 
визначення критеріїв патогенності насильницьких сюжетів, медіаосвіта 
може створювати власні рекомендації для редакторів медій та 
користувачів. 

Розділ третій “Маркери загроз у нових медіях: метод контент-
аналізу” є особисто проведеним дослідженням з метою визначити 
кількісно-якісні показники медіаконтенту, який репрезентує певні мотиви 
загрози. Методом контент-аналізу було зафіксовано та проаналізовано 
новини із маркером загрози (НМЗ). 
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Об’єктами дослідження було обрано три популярних 

загальноукраїнських новинних інтернет-ресурси: “Українська правда”, 
“УНІАН” та “Українські новини”. Ці медії є одними з найбільш 
цитованих в українському медіапросторі, багато інших новинних 
ресурсів, а також блогерів та користувачів соціальних мереж 
використовують їх як першоджерело новин. З метою порівняння 
кількісно-якісних показників аналізованого контенту, ми провели 
аналогічне дослідження популярних російських інтернет-ресурсів, 
обравши три з них, які є одними із найцитованіших в російському 
медіапросторі: “РИА-Новости”, “Лента.ру” та “Эхо Москвы”. 

У підрозділі 3.1. “Специфіка дослідження новин із маркером загрози 
(НМЗ)” обґрунтовано методику контент-аналізу та постановку завдань, 
зокрема: 

− класифікувати аналізовані НМЗ за тематичними блоками 
(відповідно до нашої класифікації соціальних страхів, викладеної у 
підрозділі 2.1.);  

− простежити та проаналізувати закономірності подачі НМЗ у 
різних інтернет-ресурсах;  

− порівняти кількісно-якісні показники НМЗ в українських та 
російських інтернет-ресурсах, зокрема основні тематичні пріоритети; 

− зіставити отримані дані щодо уваги медій до різних загроз із 
експертними оцінками цих загроз. 

У підрозділі 3.2. “Результати контент-аналізу новин із маркером 
загрози в українських інтернет-ресурсах” проаналізовано отримані дані, 
які свідчать про надвисоку динаміку зростання НМЗ у порівнянні 2013 р. 
та наступних років. Найбільш високими ці показники є в “Українській 
Правді”: з 21% у 2013р. – до 72% у 2015р., найнижчими – в “Українських 
новинах”: з 29% – до 48% відповідно4. Якщо узагальнити результати 
контент-аналізу, то тематична приналежність найчастіше згадуваних 
загроз у всіх аналізованих українських медіях стосується таких тем: війна 
на Донбасі, окупація АР Крим, різні форми протистояння з Росією та 
гіпотетичні загрози повномасштабної війни, корупція у владних 
структурах України, девальвація національної валюти, підвищення 
тарифів та зниження якості життя. 

У підрозділі 3.3. “Результати контент-аналізу новин із маркером 
загрози в російських інтернет-ресурсах: порівняльний аспект” 
проаналізовано закономірності в редакційних уподобаннях стосовно НМЗ 
різних тематичних блоків у російських медіях та проведено порівняльний 
аналіз із українськими. Результати аналізу даних щодо російських 
інтернет-ресурсів свідчать про приблизно однакову, у порівнянні з 
українськими медіями, кількість НМЗ у стрічках новин за 2013р. і дещо 
                                                            
4 Відсотки вираховувалися від загальної кількості новин. 
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нижчу від українських за 2014-2015 рр.. Найбільш високі показники НМЗ 
є в “Эхо Москвы”: з 33% у 2013р. – до 47% у 2015р., найнижчі – в 
“Лента.ру”: з 27% – до 44% відповідно, але відрізняються за тематичним 
спрямуванням цих новин. Для всіх проаналізованих російських медій є 
притаманною особлива увага до теми війни на Донбасі та пов’язаного із 
нею протистояння з Заходом (санкції, чорні списки тощо), війни у Сирії 
(особливо після прямого втручання у неї російських військ у жовтні 
2015р.), гіпотетичні загрози для Росії з боку міжнародного тероризму, 
падіння цін на нафту, девальвація національної валюти, погіршення 
добробуту громадян. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Основним результатом дослідження є створення концепції 

функціонування медійних технологій інтерпретації сучасних загроз. За 
цією концепцією, медійна репрезентація загрози базується на 
комплексному апелюванні до загальнолюдських архетипів і міфів масової 
свідомості та їхніх національних особливостей. Звернення до почуття 
страху перед небезпекою відбувається за допомогою мовностилістичних, 
візуальних чи контекстуальних концептів загрози, які корелюються із 
конструйованими образами небезпеки у популярній культурі та мистецтві 
(художня література, кіномистецтво, ігрова індустрія тощо), тобто 
значною мірою інформація про небезпеку передається через емоційно-
чуттєві образи. У зв’язку з цим медійна інтерпретація інформації про 
рівень загрози може суттєво відрізнятися від її об’єктивної оцінки 
кваліфікованими експертами, що становить проблему адекватного 
висвітлення суспільно важливої події чи явища. 

З метою об’єктивного оцінювання новин щодо використання у них 
маркерів загрози було розроблено методики, які дозволяють простежити і 
порівняти інформаційну політику новинних інтернет-ресурсів щодо їхньої 
уваги до різноманітних загроз суспільству, визначити, які саме події чи 
явища конкретні медії розглядають як більшу чи меншу загрозу. Ще 
одним результатом дослідження є розробка механізмів виявлення і 
нейтралізації можливого патогенного впливу неадекватного, маніпу-
лятивного висвітлення загроз. 

У роботі розглянуто широкий спектр медіапродукції, яка містить 
мотиви загрози. Аналізуючи та систематизуючи цю медіапродукцію, ми 
враховували досвід зарубіжної та національної наукової думки у вивченні 
медійних аспектів феномену страху і тривоги в інших дисциплінах. 
Користуючись результатами досліджень у галузі соціальної психології, 
медіапсихології, соціології, культурології тощо, ми у власному 
дослідженні залишалися в теоретико-методологічних рамках соціальних 
комунікацій. Розглядаючи особливості функціонування комунікативних 



14 
стратегій, що містять мотиви загрози, ми зосередили увагу, передусім, на 
журналістикознавчих підходах до вивчення проблеми інтерпретацій 
сучасних загроз, за результатами чого можна сформулювати 
концептуальні висновки. 

1. Інтерпретування загроз у сучасних медіапрактиках є надзвичайно 
складним та неоднозначним явищем, дослідження якого потребує 
багатоаспектного міждисциплінарного підходу. Важливими для 
теоретичного осмислення цього явища є результати праць сучасних 
дослідників, які розглядають феномен страху в комунікативістиці з 
позицій соціальної психології та медіапсихології. Також важливі аспекти 
впливу трансльованих медіями загроз розкривають праці закордонних 
дослідників Дж. Брайанта та С. Томпсон, П. Вінтерхофф-Шпурка,  
Д. Майєрса, Р. Харіса та українських – С. Васютинського, О. Петрунько, 
Н. Найдьонової, О. Покальчука. Урахування результатів цих досліджень у 
соціально-комунікаційних розвідках дозволяє структурувати та 
концептуалізувати сучасні медіастратегії із мотивами загрози, а також 
визначати (з більшою чи меншою ймовірністю) прогностичні фактори 
впливу цих стратегій на суспільство. 

2. Використання у журналістських матеріалах мотивів загрози є 
не тільки припустимим, але й цілком закономірним виявом природи 
медій, позаяк повідомляти про різні суспільні небезпеки (очевидні й 
гіпотетичні) є одним із базових завдань журналістики. Численні 
приклади із сучасних журналістських практик свідчать, що медії 
сьогодні володіють усіма технічними та ідеологічними 
можливостями, щоб здійснювати значний вплив на аудиторію, 
використовуючи мотиви загрози. Цей вплив може застерігати 
населення від різноманітних небезпек, підсилювати громадянську 
активність, мобілізувати аудиторію, здійснювати просвітницьку 
функцію, а може й призводити до таких деструктивних наслідків, як 
травматизація психіки людей, провокування паніки та нездорового 
ажіотажу, формування почуття неспокою та безвиході тощо. 
Раціоналізацію (осмислення за допомогою фактів та експертних 
оцінок) тривожних для суспільства подій, проблем і явищ ми 
вважаємо найоптимальнішим засобом нейтралізації можливого 
негативного впливу. 

3. У рамках дослідження нас цікавили ті форми художньо-мистецької 
медіапродукції із мотивами загрози, які гіпотетично здійснюють 
методологічний вплив на сучасні журналістські практики, зокрема 
візуальні концепти і творчі парадигми. У структурі досліджуваної нами 
художньої медіапродукції з елементами активного використання образів 
страху (фільмів жаху, трилерів, фільмів-катастроф тощо) ми простежили 
певні закономірності, притаманні для сучасного розвитку медіапродукції. 
Насамперед – це прагнення реконструювати реальність, показати жах 
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насильницької смерті максимально достовірно, без прикрас, що вступає у 
протиріччя із традиційною концепцією фільмів жаху як “страшної” 
казки. Це змусило нас вибудувати на основі дослідженого матеріалу нову 
концепцію такої медіапродукції, яку ми назвали концепцією 
“реконструкції реальності”. Ми виявили чимало методологічних 
запозичень власне кінематографічних прийомів створення образів страху 
сучасною аудіовізуальною журналістикою. Йдеться як про концептуальну 
схожість, так і про використання певних технологічних прийомів із 
кінематографічного жанру псевдодокументалізму (знімання “від першої 
особи”, ефект “тремтячої камери”, імпровізовані діалоги тощо). 
Результати дають підстави підтвердити власну гіпотезу щодо впливу на 
сучасні журналістські практики технологій моделювання та підсилення 
образу загрози в художньо-мистецькій медіапродукції. Отже, вважаємо 
цілком обґрунтованим вживання терміну “технології страху” не тільки в 
кінознавчій теорії, але й в теорії соціальних комунікацій. 

4. Медіафейки та медіамістифікації, які експлуатують образи загрози, 
є тими формами сучасних медійних інтерпретацій суспільних небезпек, 
які, з огляду на потужний маніпулятивний потенціал, становлять один з 
найвищих рівнів патогенності. Вони можуть з’являтися в різних ЗМК 
(щоправда, найбільш вразливим для їхнього впливу є інтернет-
середовище, зокрема соцмережі), їхніми авторами можуть бути 
журналісти, письменники, публіцисти, актори або ж звичайні інтернет 
користувачі (як професіонали, так і аматори), а мета фейку чи містифікації 
може бути корисливою (матеріальне збагачення), пропагандистською 
(поширення певних ідей) або розважальною (розіграш і здобуття 
популярності). Деякі фейки та містифікації легко розвінчуються вже за 
кілька годин після їхньої презентації, задля спростування інших 
доводиться проводити тривалі розслідування. 

5. Досліджуючи використання технологій страху у журналістській 
практиці, ми виділили такі елементи інструментарію, як емоційно 
забарвлені лексеми, гіперболізована подача чисел, тривожний музичний 
супровід та супровідна фотографія або відеоряд до надзвичайного 
повідомлення. 

Технології страху в журналістиці є ефективними засобами 
привернення й захоплення уваги та її концентрації на суспільно важливих 
подіях і явищах; вони володіють сильним впливом на емоційний стан, 
який може ефективно допомагати у виконанні журналістських функцій 
(артикуляції, кореляції громадської думки), консолідувати громадян перед 
лицем реальної загрози з метою політичної активності й соціальних змін. 
Проте в довготривалій перспективі надмірне використання технологій 
страху може підсилювати рівень катастрофізму в масовій свідомості, 
провокувати панічні настрої, нав’язувати деструктивне сприйняття 
соціально-політичного життя країни як безконечного конфлікту та 
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продукувати моторошні образи загрози, які триматимуть суспільство у 
постійному напруженні. 

6. Інформаційна війна, яка передувала збройній агресії Російської 
Федерації проти України та супроводжувала бойові дії на Донбасі 2014–
2018 рр., демонструє як старі, так і нові медіатехнології із моделювання 
образу загрози. Особливо поширеними є такі комунікаційні стратегії: 
використання на адресу противника лексем, що містять агресивні 
конотації загрози, використання візуальних образів надмірного 
застосування сили, використання візуальних образів пересування 
військової техніки противника, використання образів забороненої або 
надруйнівної зброї, використання образів наслідків воєнних злочинів, 
використання образів “таємної змови”. 

Було проаналізовано питання етичних меж щодо показу кадрів крові і 
смерті в ЗМК під час воєнного конфлікту. За результатами дослідження, 
ми поділяємо думку тих дослідників медій і воєнних репортерів, які 
вважають, що прямого показу крові і смерті в журналістських матеріалах 
варто уникати, а трагізм події чи явища краще передавати 
опосередковано, без зображення чи детального опису тіл загиблих. 

Загалом, проведений моніторинг досліджень журналістських 
матеріалів на тему війни на Донбасі дає підстави стверджувати, що 
технології страху, які використовують українські медії у висвітленні подій 
у зоні АТО, часто не відповідають соціальним функціям журналістики, 
окресленим нами в підрозділі 1.2. Експлуатуючи людські страхи перед 
загрозою війни, медії часто нагнітають панічні настрої та подають 
викривлену або неповну інформацію про війну, її сторони та жертви. 

Значною мірою така реакція українських медій була викликана 
масовим застосуванням російською маніпулятивною пропагандою 
технологій штучного моделювання загроз. У протистоянні цій пропаганді 
українські ЗМІ нерідко були змушені використовувати недобросовісні 
прийоми інтерпретування загроз. Проте в загальній комунікативній 
стратегії протистояння, українські медії намагалися достовірно 
висвітлювати факти, події, явища, спричинені російською військовою 
агресією. 

7. Актуальною залишається проблема медіанасильства, зокрема 
через неконтрольований обіг в інтернет-мережі відеозаписів реальних 
бійок чи побиття, основними учасниками яких є діти та підлітки 
“happy slapping”). Поширення такого відео може відігравати важливу 
соціальну роль (зокрема привертати увагу громадськості та 
правоохоронних органів до злочину стосовно дитини). Водночас це 
явище несе низку серйозних суспільних ризиків. Розміщення кадрів 
із реальним насильством в мережі може завдати жертві додаткової 
психологічної шкоди, а також, згідно із соціально-когнітивною 
гіпотезою навчання А. Бандури, сприяти мотиватором нових 
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злочинів. Схематична схожість актів насильства у великій кількості 
проаналізованих нами відеороликів дає привід припускати, що 
принаймні деякі їхні учасники наслідували побачене в інших 
аналогічних записах. Найгіршою ж небезпекою цього різновиду 
відеонасильства є перспектива його комерціалізації. Основні шляхи 
нейтралізації можливого патогенного впливу цієї медіапродукції ми 
розглядаємо у комплексі удосконалення законодавчих актів, 
журналістських стандартів та медіаосвітніх практик. 

Тісно пов’язаною із явищем медіанасильства є тема “моральної 
паніки”, спровокованої надмірно гострою реакцією ЗМК на дії певних 
соціальних груп, зокрема представників молодіжних субкультур. На 
прикладі різноманітних сплесків моральної паніки (зокрема шуму довкола 
так званих “груп смерті” “Синій кит”) ми з’ясували, що часто саме медії 
стають каталізатором нездорового ажіотажу, значно перебільшуючи 
можливу загрозу, поширюючи хибні стереотипи та навішуючи ярлики, що 
може призвести до таких наслідків, як прояви насильства на ґрунті 
“самосуду” та алогічні законодавчі ініціативи. Надмірна увага ЗМІ до 
табуйованого контенту та підживлення суспільних страхів перед 
загрозами суспільній моралі може викликати ефект “забороненого плоду”, 
що лише сприятиме розвитку “чорного ринку” забороненої 
медіапродукції. 

8. Використання технологій страху з метою впливу на споживача 
інформації є порівняно новим у рекламній комунікації. Рекламний шок-
контент хоча й може викликати у людини відчуття страху, огиди, 
обурення, але принаймні добре запам’ятовується, що вже є бажаним для 
виробників рекламованих товарів чи послуг. Незважаючи на всю 
неоднозначність з морального й етичного погляду та низку можливих 
ризиків провалу рекламної кампанії, технології страху є сильними і 
досить затребуваними в соціальній рекламі. Звернення до почуття страху в 
комерційній та політичній рекламі можуть бути ефективними, але 
водночас значно підвищують ризик спричинення небажаних для 
рекламодавців наслідків. 

9. Контент-аналіз новинних стрічок інтернет-ресурсів щодо 
використання мотивів загрози дає підстави констатувати, що не тільки 
вживання слів-концептів загрози (“теракт”, “вбивство”, “аварія”, 
“катастрофа” тощо) робить новину тривожно забарвленою і гіпотетично 
може спричиняти гострі психологічні ефекти. Образ загрози із соціально 
тривожним контекстом можуть моделювати і новинні тексти з 
конотаційно нейтральною семантикою, але сконструйовані з урахуванням 
психологічних та ментальних домінант аудиторії. 

Результати дослідження засвідчили надвисоку динаміку зростання 
кількості новин із маркером загрози (НМЗ), якщо порівняти 2013 р. та 
2014–2015 рр. Для всіх аналізованих нами українських ресурсів 
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характерним є високий рівень уваги до теми війни на Донбасі, окупації 
Криму, різних форм протистояння з Росією та можливих загроз з її боку 
для України, корупції у владних структурах України, девальвації гривні, 
підвищення тарифів та зниження якості життя. 

У російських медіях тематика НМЗ у 2014 р. та в 1-й половині 2015 р. 
зосереджена на українському питанні (гіпотетичні загрози з української 
сторони для Криму, ОРДЛО і безпосередньо для Росії) та пов’язаному з 
ним протистоянні із Заходом (санкції, чорні списки тощо), а з 2-ї пол. 
2015 р. – на збройному конфлікті у Сирії та участі у ньому російських 
військ. Також у фокусі уваги російських медій – гіпотетичні загрози для 
Росії з боку міжнародного тероризму, падіння цін на нафту, курс рубля, 
погіршення добробуту громадян. 

Найважливіше питання, що виникає в контексті нашого дослідження 
– наскільки трансльовані медіями загрози відображають реальні загрози 
державній безпеці, життю, здоров’ю, добробуту, правам і свободам 
громадян. Результати нашого порівняльного аналізу рівня загроз, 
представлених новинною політикою проаналізованих ресурсів, із 
експертними оцінками цих загроз (зокрема експертів Національного 
інституту стратегічних досліджень, Інституту Горшеніна та Центру 
Разумкова), виявились неоднозначними. З одного боку, оцінки експертів 
та увага медій збігаються у ставленні до таких загроз, як російська 
агресія, тероризм, сепаратизм, корупція, економічна криза. З іншого, 
медії приділяють дуже мало уваги новинам про ті загрози, які експерти 
визначають як неефективну систему державного управління, 
неефективність системи забезпечення національної безпеки України, 
критичні загрози для інфраструктури держави, кібербезпеки, 
техногенної та екологічної безпеки. Також, за результатами нашого 
контент-аналізу, медії майже не приділяють уваги таким високим (за 
оцінками експертів) загрозам в економічній сфері, як критичне 
гальмування економічного розвитку, згортання промислового 
виробництва; зниження інвестиційної активності, посилення боргового 
тиску та зростання тінізації економічної діяльності. Натомість, загроза 
девальвації національної валюти, маркери якої майже щодня можна 
зустріти у стрічках новин, за оцінками експертів, не входить до переліку 
критичних загроз або ключових ризиків економічної безпеки. 

Неоднозначна ситуація спостерігається і при зіставленні медійної 
уваги й експертних оцінок загроз в Росії. Висока увага проаналізованих 
нами російських медій збігається з оцінками російських експертів таких 
загроз для Російської Федерації, як політика США, орієнтована на 
послаблення Росії, загроза міжнародного тероризму, нарощування 
військового потенціалу НАТО біля кордонів Росії та розширення системи 
ПРО, міжнародна ізоляція Росії (передусім через санкційну політику 
Заходу). Водночас російські медії не приділяють значної уваги 
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територіальним та економічним загрозам Росії з боку Китаю, які, за 
визначенням російських експертів, є досить високими, а також ігнорують 
таку фундаментальну загрозу, як критичне відставання Росії від 
розвинених країн в інноваційному розвитку. Важливо також, що за 
оцінками російських експертів, Україна не становить безпосередньої 
загрози для Росії, що явно суперечить представленню “українських 
загроз” в російських медіях. 

Додатковим результатом контент-аналізу є апробація деяких методів 
нейтралізації можливого патогенного впливу НМЗ, запозичених із 
практичної психології. Одним з найефективніших засобів раціоналізації 
медійного мотиву загрози вважаємо використання уточнювальних 
питань. Цей метод широко використовується в практичній психології з 
метою допомогти людині нейтралізувати власні лінгвістичні конструкції, 
пов’язані з невмотивованими страхами. Екстраполюючи принципи цього 
методу на медіаосвітні практики, ми пропонуємо приклади 
формулювання деяких контрольних питань, які допоможуть раціона-
лізувати медійний мотив загрози і, відповідно, з’ясувати рівень її 
ймовірності. 

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Статті у фахових виданнях України 

 
1. Александров П. Соціальні страхи у дзеркалі ЗМІ. Вісник 

Львівського університету. Серія журналістика. 2011. Вип. 35. С. 270–
276. 

2. Александров П. Мотиви страху і тривоги у соціальних функціях 
журналістики. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 
2013. Вип. 37. С. 4–17. 

3. Александров П. Мотиви кінця світу в сучасній медіакультурі та 
ЗМІ. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2013.  
Вип. 38. С. 326–331. 

4. Александров П. Особливості висвітлення сучасних загроз у 
новинах: медійні пріоритети та оцінки експертів. Вісник Львівського 
університету. Серія журналістика. 2018. Вип. 43. С. 323–328. 

 
Статті в іноземних виданнях 

 
5. Александров П. Особливості експлуатації мотивів страху і тривоги 

у комерційній, соціальній та політичній рекламі. Science and Education a 
New Dimension: Humanities and Social Sciences. Budapest, 2016. IV(16),  
Is.: 95, P. 27–31. 

Статті в інших наукових виданнях 



20 
 

6. Александров П. Маніпулятивні спецоперації на українському 
телебаченні. Теле- та радіожурналістика. Львів, 2005. Вип. 6. С. 221–
228. 

7. Александров П. Мова тривоги: технологія політичної війни 
мирного часу. Медіакритика. 2006. № 12. С. 38–40. 

8. Александров П. Кримінальний телесвіт. Медіакритика. 2008. № 15. 
С. 57–62. 

9. Александров П. Соціальні страхи крізь призму медій. 
Медіакритика. 2009. № 16. С. 53–58. 

10.  Александров П. Мотиви страху втрати євроідентичності в інтернет-
ЗМІ. Медіакритика. 2010. № 17. С. 22–25. 

11.  Александров П. Експлуатація мотивів тривоги і страху в сучасних 
ЗМІ. Вісн. Ужгородського ун-ту. Сер. Філол. Соц. ком. 2011. Вип. 25.  
С. 137–140. 

12.  Александров П. Свобода /від/ насильства в мережі. Медіакритика. 
2011. № 18. С. 48–57. 

13.  Александров П. Фальсифіковане обличчя війни. Шокові медіа-
технології в арсеналі сучасної пропаганди. Медіакритика. 2014. № 21.  
С. 23–27. 

14.  Александров П. Фейки та містифікації як явище сучасної 
медіакультури. Медіакритика. 2015. № 22. С. 10–17. 

15.  Александров П. Явище “моральної паніки” у сучасній 
медіакультурі. Медіакритика. 2016. № 23. С. 22–27. 

 
Матеріали конференцій 

 
16.  Александров П. Війна в Сирії: форми і методи пропаганди сторін 

конфлікту. Збірник матеріалів звітної наукової конференції за 2016. Серія 
журналістика. Львів, 2017. С. 66–69. 

17.  Александров П. Моделювання образів загрози як проблема 
відображення реальності в ЗМК. Збірник матеріалів звітної наукової 
конференції за 2017. Серія журналістика. Львів, 2018. С. 71–73. 

 
АНОТАЦІЯ 

 
Александров П.М. Медійні інтерпретації сучасних загроз. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 

соціальних комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.04 – 
“Теорія та історія журналістики”. – Львівський національний університет 
імені Івана Франка, Львів, 2019. 



21 
У роботі розглянуто широкий спектр медіапродукції, що містить 

мотиви загрози. Аналізуючи та систематизуючи цю медіапродукцію, 
автор враховує досвід зарубіжної та національної наукової думки у 
вивченні медійних аспектів феномену страху і тривоги в інших 
дисциплінах (філософії, психології, культурології тощо). 

Основним результатом дослідження є створення концепції 
функціонування медійних технологій інтерпретації сучасних загроз. За 
цією концепцією, медійна репрезентація загрози базується на 
комплексному апелюванні до загальнолюдських архетипів і міфів масової 
свідомості та їхніх національних особливостей. Звернення до почуття 
страху перед небезпекою відбувається за допомогою мовностилістичних, 
візуальних чи контекстуальних концептів загрози, які корелюються із 
конструйованими образами небезпеки у популярній культурі та мистецтві 
(художня література, кіномистецтво, ігрова індустрія тощо), тобто 
значною мірою інформація про небезпеку передається через емоційно-
чуттєві образи. У зв’язку з цим медійна інтерпретація інформації про 
рівень загрози може суттєво відрізнятися від її об’єктивної оцінки 
кваліфікованими експертами, що становить проблему адекватного 
висвітлення суспільно важливої події чи явища. 

З метою об’єктивного оцінювання новин щодо використання у них 
маркерів загрози було розроблено методики, які дозволяють простежити і 
порівняти інформаційну політику новинних інтернет-ресурсів щодо їхньої 
уваги до різноманітних загроз суспільству, визначити, які саме події чи 
явища конкретні медії розглядають як більшу чи меншу загрозу. Ще 
одним результатом дослідження є розробка механізмів виявлення і 
нейтралізації можливого патогенного впливу неадекватного, 
маніпулятивного висвітлення загроз. 

Результати дослідження зумовлюють наукову цікавість до медіа-
продукції, що апелює до почуттів страху та тривоги, а також технологій, 
які використовують для її виготовлення. 

Ключові слова: загроза, страх, тривога, агресія, маніпуляції, нагні-
тання, медіавплив, містифікації, інформаційна війна, технології страху. 
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содержит мотивы угрозы. Анализируя и систематизируя эту медиа-
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продукцию, автор учитывает опыт зарубежной и национальной научной 
мысли в изучении медийных аспектов феномена страха и тревоги в 
других дисциплинах (философии, психологии, культурологии и т.д). 

Основным результатом исследования является создание концепции 
функционирования медийных технологий интерпретации современных 
угроз. Согласно этой концепцией, медийная репрезентация угрозы 
базируется на комплексном апеллировании к общечеловеческим 
архетипам и мифам массового сознания, а также к их национальным 
особенностям. Обращение к чувству страха перед опасностью происходит 
с помощью лингвостилистических, визуальных или контекстуальных 
концептов угрозы, которые коррелируют с конструируемыми образами 
угрозы в популярной культуре и искусстве (художественная литература, 
киноискусство, игровая индустрия и тому подобное), то есть в значи-
тельной степени информация об опасности передается через эмоцио-
нально-чувственные образы. В связи с этим медийная интерпретация 
информации об уровне угрозы может существенно отличаться от ее 
объективной оценки квалифицированными экспертами, что создает проб-
лему адекватного освещения общественно важного события или явления. 

С целью объективного оценивания новостей относительно 
использования в них маркеров угрозы были разработаны методики, 
которые позволяют проследить и сравнить информационную политику 
новостных интернет-ресурсов относительно их внимания к 
разнообразным угрозам обществу, определить, какие именно события или 
явления конкретные медиа рассматривают как большую или меньшую 
угрозу. Еще одним результатом исследования является разработка 
механизмов выявления и нейтрализации возможного патогенного влияния 
неадекватного, манипулятивного освещения угроз. 

Ключевые слова: угроза, страх, тревога, агрессия, манипуляции, 
нагнетание, медиавлияние, мистификации, информационная война, 
технологии страха. 
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Aleksandrov P. M. Media Interpretation of Modern Threats. – 

Manuscript on the qualification scientific work. 
Thesis for Candidate Degree in Social Communication in specialty 

27.00.04 – The theory and history of journalism. – Ivan Franko National 
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The wide range of media products containing the threat motives is 
considered in the thesis. Analyzing and systemizing these media products the 
researcher considers foreign and national scholarly experience in studying 
media aspects of a phenomenon of fear and anxiety in other disciplines 
(philosophy, psychology, cultural studies, etc.). 
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The main result of the research is creation of the function concept in media 

technologies for modern threats interpretation, and also the creation of a 
methodology for content analysis of news feeds relating to the use of linguistic 
and contextual threat markers. These methods allow us to analyze and to 
compare how differently digital editions estimate various threats. They also 
allow us to determine which events or phenomena are considered by specific 
media as a greater or lesser threat. 

Meanwhile, the use of media technologies of fear in social threats 
highlighting can contribute to a better implementation of the social functions of 
journalism, or vice versa, distort them having a destructive influence on public 
consciousness.  Therefore, the researcher has tried to synthesize social 
functions of fear and social functions of journalism. Numerous examples of 
modern journalistic practices show that media have all the technical and 
ideological possibilities to influence the audience by using the threat motives. 
The main condition of adequate use of threat motives in journalism is a balance 
between a lack of information (broadcasting “threatening” media image without 
trying to comprehend or explain it) and information overload (ungrounded 
oversaturation of the media space with alarming messages). Rationalization 
(that is, comprehension with the help of facts and expert assessments) of 
anxious events to the society, problems and phenomenon can be considered the 
most optimal way to neutralize its negative impact. One of the most effective 
tools to rationalize the threat motive is the usage of clarification questions, 
which will help rationalize the motive of the threat and thus, find out its level of 
probability. 

The most widespread fear technologies are analyzed on the model of 
Donbass’ armed conflict (2014–2018). 

The most widely spread media technologies of fear anxiety and hatred used 
by both sides of the conflict are highlighted and analyzed, in particular: using 
of alarming lexemes, using of military equipment movement images as 
escalation of the conflict, using images of the forbidden or super destructive 
weapons, using “collusion” images. 

Various social risks, which can be provoked by the threat motives in 
media, are analyzed in the context of such phenomena as media violence, media 
mystification, “moral panic” and also in the context of exploiting the threat 
motives in commercial, political and social advertisements. 

The results of the content analysis of popular digital edition’s news feeds 
claim that using of threat words (“terrorist attack”, “murder”, “accident”, 
“catastrophe”, etc.) not only makes the news anxiously colored but 
hypothetically can lead to strong psychological effects. The news texts with 
connotation-neutral semantics can also contain a high level of modeling image 
of the threat. They are constructed to take into account psychological and 
mental dominants of audience and contain an alarming context. 
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The results of the comparative analysis of the threat level presented by the 

news policy of the analyzed publications, with the expert assessments of these 
threats (in particular, experts of  Strategic Studies National Institute, Gorshenin 
Institute and Razumkov Centre) turned out to be ambiguous. On the one hand, 
experts’ estimations and media attention coincide in dealing with such threats 
as “Russian aggression”, “terrorism”, “separatism”, “corruption”, 
“economic crisis”. But on the other hand, the editorial policy of these media 
pays not enough attention to the news about other threats that have been 
defined by experts as ineffective system of State Administration, ineffectiveness 
of the system of National Security of Ukraine, threats to the critical 
infrastructure of the State, cybersecurity, technogenic and environmental 
safety.  

The results of the research cause a scientific interest in media products that 
appeal to the feelings of fear and anxiety and also in technologies that are used 
to produce these media products. 

Key words: threat, fear, anxiety, aggression, manipulations, forcing, 
media influence, mystifications, information war, fear technologies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 14.05.2019. Формат 60×84/16. Умовн. друк. арк. 1,4.  
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк на різографі.  

Тираж 100 прим. Зам. №  
  

Львівський національний університет імені Івана Франка.  
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000. 

 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

до Державного реєстру видавців, виготівників  
і розповсюджувачів видавничої продукції.  

Серія ДК №3059 від 13.12.2007 р. 
 

0,9.0,9.


