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АНОТАЦІЯ 

Харитонова Д. Д. Український політичний дискурс: когнітивно-

семантичні та прагмакомунікативні виміри. – Рукопис. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності “10.02.01 – українська мова”. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

 

Дисертацію присвячено аналізу інституційного політичного дискурсу як 

динамічної сфери, де все підпадає під поняття “вплив”, “оцінка” та “цінність”. 

Актуальність даного  дослідження, по-перше, визначається недостатньою 

вивченістю різновекторної природи політичного дискурсу, специфіки 

здійснення його впливу на громадян (персуазія, аргументація, маніпуляція); по-

друге, відсутністю комплексних досліджень українськомовного інституційного 

політичного дискурсу в семантико-когнітивному та комунікативно-

прагматичному вимірах; по-третє, браком наукових праць у сучасному 

українському мовознавстві, в яких архетипна опозиція “свої ↔ чужі” 

висвітлювалася б під кутом зору ціннісних орієнтирів різних політиків; по-

четверте, відсутністю розвідок, присвячених вирізненню типів комунікативної 

поведінки політичних діячів. 

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що вперше було здійснено 

комплексне дослідження семантико-когнітивних та комунікативно-

прагматичних особливостей українськомовного інституційного політичного 

дискурсу на матеріалі політичних текстів і відеозаписів П. Порошенка, 

Ю. Тимошенко, В. Януковича, В. Ющенка (жанри офіційних промов, заяв, 

виступів, зразки живого спонтанного мовлення); виявлено та опрацьовано 

контекстуальні вербалізатори бінарної архетипної опозиції “свої ↔ чужі”, які 
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відображають часові виміри плину українського політичного процесу; 

здійснено моделювання структури персуазивного впливу, складовими якого є 

метастратегії й тактики, що використовуються політичними діячами з метою 

впливу на адресата – цільову аудиторію; встановлено типи комунікативної 

поведінки українських політиків; ідентифіковано та досліджено змістове 

наповнення й аксіологічні характеристики гіперконцепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ у 

сучасній українській політичній лінгвокультурі. 

Практична цінність виконаної роботи визначається можливістю 

застосування її теоретичних положень під час розроблення нормативних і 

спецкурсів з української мови, теорії дискурсу, комунікативної, когнітивної 

лінгвістики; матеріали дослідження можуть бути використані при розробленні 

курсів з аксіологічної лінгвістики, медіалінгвістики, лінгвістичної експертизи 

тексту та політичної комунікації. Отриманні результати можуть стати в нагоді 

при створенні навчальних і навчально-методичних праць у царині 

дискурсології, лінгвопрагматики, політичної лінгвістики тощо. 

У дослідженні обґрунтовано, що інституційний політичний дискурс є 

одним із найпотужніших засобів впливу і переконання в сучасному 

політичному світі, котрий великою мірою визначає модус сприйняття 

політичних реалій пересічним громадянином. З одного боку, він відображає 

загально-політичне життя країни, а з іншого, маніфестує боротьбу за владу 

окремих політичних діячів та груп впливу. Саме тому інституційний 

політичний дискурс постає виразником ідеологічних орієнтирів та інтересів 

певних політичних сил.  

З огляду на це, завдання політичних діячів полягає насамперед у тому, 

щоб притягнути на свій бік якомога більше виборців, зацікавити своїми ідеями 

маси та вплинути на свідомість цільової аудиторії. У більшості випадків 

автором інституційного політичного тексту є не одна людина: цей автор 

колективний, адже існує інститут спічрайтерства. Колективний автор володіє 

всім набором навичок та умінь для здійснення мовленнєвого впливу, гарно 
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обізнаний з іншими учасниками політичного процесу та вміло використовує 

для створення впливового потенціалу політичного тексту найрізноманітніші 

лінгвістичні прийоми. 

Інституційному політичному дискурсу притаманний персуазивний 

мовленнєвий вплив, який виявляється у межах тексту, реалізуючись за 

допомогою різних засобів аргументації та маніпуляції (у тому числі на основі 

актуалізації бінарної опозиції “свої ↔ чужі”), застосування маніпулятивних 

метастратегій і тактик, маніфестації різних типів комунікативної поведінки 

політичних діячів тощо. 

Тексти політичних діячів засвідчили, що опозиція “свій ↔ чужий” 

онтологічно є ключовим, базовим явищем і, водночас виступаючи 

категоріальним відношенням, допомагає здійснювати й досліджувати три 

основні функції політичного тексту: маніпулятивну, орієнтативну та 

інструментальну. Окрім того, ця дихотомія є ефективним способом створення 

бажаного образу дійсності, а також укоріненню певних стереотипів у 

свідомості пересічних громадян. 

Семантичне наповнення когнітивних домінант дихотомії “свій ↔ чужий” 

у політичному дискурсі відбувається на основі тих тенденцій у категоризації 

світу, що склалися в рамках української політичної лінгвокультури, специфіка 

якої зумовлюється національним менталітетом та панівними ідеологемами. 

Аналіз аксіологічного виміру дихотомії “свій ↔ чужий” на матеріалі 

політичних текстів і відеозаписів дозволив установити ідентичність базових 

цінностей в українських політичних діячів (П. Порошенко, Ю. Тимошенко, 

В. Янукович, В. Ющенко), оскільки їхні ідеологічні настанови ґрунтуються на 

принципах демократичності та моральності. Водночас характер 

співвіднесеності цінностей та антицінностей визначають образ та статус 

кожного окремого політичного діяча. 

Застосування маніпулятивних метастратегій і тактик в інституційному 

політичному дискурсі демонструє операції над знаннями, емоціями і волею 
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адресата. Вони покликані втілити й реалізувати комунікативні цілі та інтенції 

Я-мовця-політика. 

Пропонована в роботі авторська класифікація маніпулятивних 

метастратегій і тактик у рамках когнітивних сценаріїв їх розгортання із 

залученням кількісних та якісних показників демонструє домінантні риси, за 

якими на підставі особливостей комунікативної поведінки політика його можна 

віднести до конфліктного, конфліктно-нейтрального, конфліктно-

кооперативного чи до кооперативно-конфліктного типу. 

Виявлено, що конфліктний тип комунікативної поведінки послуговується 

тактиками емоційно-агресивного забарвлення. Конфліктно-нейтральний тип 

характеризується тими тактиками, які реалізують намір політика не вступати у 

співпрацю зі своїм опонентом, а лише, з одного боку, надавати правдиву 

інформацію, а з іншого – звинувачувати, ображати і критикувати свого візаві. У 

конфліктно-кооперативному типі поведінки реалізуються тактики демонстрації 

домінування Я-мовця, що спрямовані проти опонента, хоча можливо 

застосування тактик, які орієнтовані на бажання співпрацювати з ним. Особа, 

що маніфестує кооперативно-конфліктний тип комунікативної поведінки, 

використовує тактики зближення з опонентом, зняття напруги у спілкуванні, 

проте сукупно із застосуванням тактик вивищення над опонентом. 

Важливою складовою інституційного політичного дискурсу постає 

гіперконцепт ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ як універсальний, статусний і заангажований 

світоглядно феномен, потужна ідеологема, яка останнім часом глобально 

визначає українську соціально-політичну реальність. Він характеризується 

виформуванням своєрідного ідеально-віртуального простору існування 

українців та верхівки влади, в якому окреслено норми і прописані правила 

належної поведінки в соціумі та керування державою, що мають орієнтацію на 

створення в Україні справжнього громадянського демократичного суспільства 

західного зразку. 
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Фреймовий аналіз продемонстрував, що індивідуально орієнтований 

гіпоконцепт ВОЛЯ призвів до реалізації соціально орієнованих концептів на 

кшталт СВОБОДА, ДЕМОКРАТІЯ, РЕФОРМИ та СТАНДАРТИ, у рамках яких 

розгортаються такі цінності, як безпека, добробут, благополуччя, 

справедливість, рівність і гідність. 

Проведений аналіз підтвердив часткову відсутність європейських реалій 

та цінностей в українському суспільстві. Проте для українців вони постають 

мрією та ідеалом, природнім бажанням і мотивацією до кращого життя, якого 

можна досягти тільки шляхом здійснення докорінних змін у структурі 

української держави. 

Ключові слова: персуазія, бінарна архетипна опозиція, оцінка, 

комунікативна метастратегія, комунікативна тактика, когнітивний сценарій, тип 

комунікативної поведінки, гіперконцепт, цінність. 

 

SUMMARY 

Kharytonova D. D. Ukrainian Political Discourse: Cognitive and 

Pragmatic Dimensions. ‒ Manuscript. 

 

The Thesis submitted for the Candidate Degree in Philology in speciality 

“10.02.01 – Ukrainian Language”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

 

Within the frames of the thesis the institutional political discourse as a dynamic 

sphere, where everything falls under the notion of “influence”, “evaluation” and 

“values” has been studied. 

The relevance of the presented study is determined, firstly, by the need in the 

investigation of the multi-vector nature of political discourse, the specifics of its 

impact on people (persuasion, argumentation, manipulation); secondly, by lack of the 



7 

 

comprehensive studies of the Ukrainian institutional political discourse in cognitive 

and pragmatic dimensions; thirdly, by lack of scientific works in the modern 

Ukrainian linguistics, in which the archetypal opposition “self ↔ alien” is 

illuminated from the perspective of the value orientations of different politicians; 

fourthly, by the lacuna in the study of the types of communicative behaviour 

characteristic for the politicians. 

Scientific novelty of the present thesis lies in the fact that a comprehensive 

study of cognitive and pragmatic dimensions of the Ukrainian institutional political 

discourse was for the first time done on the material of political texts and videos of 

such politicians as P. Poroshenko, Yu. Tymoshenko, V. Yanukovich and 

V. Yushchenko (genres of their official speeches, statements, letters, examples of 

their spontaneous speech); contextual verbalizers of the binary archetypal opposition 

“self ↔ alien” have been identified and processed in the diachronic aspect of the 

Ukrainian political process; several new approaches to the modeling of the structure 

of persuasion influence were proposed; metastrategies and tactics used by politicians 

were presented; types of communicative behaviour of Ukrainian politicians were 

revealed; the content and the axiological characteristics of hyperconcept 

BELONGING TO EUROPE in the modern Ukrainian political linguacultural were 

identified. 

Practical value of this work is determined by the possibility to use its results in 

basic and special courses of the Ukrainian language, discursive, communicative and 

cognitive linguistics; axiological linguistics, media-linguistics, linguistic expertise of 

the text and political communication. 

The study states that the institutional political discourse is one of the most 

powerful means of influence and persuasion in the modern political world, which 

determines to the great extend the mode of perception of political realities by the 

ordinary man. On the one hand, it reflects the general political life of the country, on 

the other hand, it manifests the struggle for power of certain political figures and 
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groups of influence. That is why the institutional political discourse appears to be an 

expression of ideological orientations and interests of certain political forces. 

Therefore, the first and the foremost task of any politician is to attract to his 

side as many voters as it is possible, to get the masses be interested in his ideas, to 

influence the consciousness of the target audience. In the most cases, the author of 

the institutional political text is not the only one person: this author is collective, 

because there exists the institute of speechwriters. A collective author possesses all 

the skills and abilities to get the target audience influenced. He knows well the other 

participants of the political process and skillfully uses a variety of lingual techniques 

to create the influential potential of the political text. 

Institutional political discourse is characterized by a persuasive speech effect, 

which manifests itself within the text. It is realized by various means of 

argumentation and manipulation (including the actualization of the binary opposition 

“self ↔ alien”); use of manipulative metastrategies and tactics; manifestation of 

various types of communicative behaviour of political figures, etc. 

Textual analysis of politicians’ speeches has shown that the opposition 

“self ↔ alien” is an ontological, key, basic phenomenon for the political text which 

carries out three main functions: manipulative, orientational and instrumental. 

Moreover, this dichotomy is an effective way of creating the desired mode of reality, 

as well as rooting certain stereotypes in the consciousness of ordinary people. 

The semantic filling of the cognitive dominant of dichotomy “self ↔ alien” in 

political discourse is due to those tendencies in world categorization that have 

developed within the Ukrainian political linguoculture, the specificity of which is 

determined by national mentality and dominant ideologies. 

The analysis of the axiological dimension of dichotomy “self ↔ alien” on the 

material of political texts and videos allowed to state the identity of the basic values 

of Ukrainian politicians (P. Poroshenko, Yu. Tymoshenko, V. Yanukovych and 

V. Yushchenko) since their ideological priorities are determined by the principles of 
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democracy and morality. At the same time, the nature of values and anti-values 

correlation determines the image and the status of each of the politicians. 

The use of manipulative metastrategies and tactics in the institutional political 

discourse demonstrates that knowledge, emotions and will of the addressee is being 

operated. Manipulative metastrategies and tactics are called to implement and realize 

the communicative goals and intentions of the I-speaker-politician. 

The classification of manipulative metastrategies and tactics proposed in this 

work is processed in the framework of cognitive scenarios of their deployment and 

demonstrates the quantitative and qualitative indicators of the dominant features of 

the types of communicative behavior. According to it politicians could be attributed 

with a conflict, conflict-neutral, conflict-cooperative or cooperative-conflict type of 

communicative behaviour. 

It is revealed that within the conflict type of communicative behaviour the 

emotional and aggressive tactics are being used. The conflict-neutral type is 

characterized by those tactics that implement the intention of the politician not to be 

engaged in cooperation with their opponent, but only, on the one hand, to provide a 

true information, and, on the other hand, to blame, insult and criticize his addressee. 

In the conflict-cooperative type of behavior, the tactics of the demonstration of the 

domination of the I-speaker over the opponent are implemented, although tactics 

demonstrating the wish to cooperate with him are also used. A person, who manifests 

the cooperative-conflict type of communicative behaviour, uses the tactics of linking 

with the opponent, which remove the tension in communication, but it is usually done 

in combination with the tactics of domination over the opponent. 

One of the most important component of the contemporary Ukrainian 

institutional political discourse is the hyperconcept BELONGING TO EUROPE as a 

universal, status and commitment world-view phenomenon, a powerful idiologeme 

that in our times globally determines the Ukrainian social and political reality. It 

creates a peculiar ideal and virtual space of the Ukrainians’ existence, which outlines 

the norms and the rules of the proper behaviour in the society both for the ordinary 
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people and circles of administrative power, which are oriented on Western model of 

democratic society. 

The frame analysis has shown that hyperconcept BELONGING TO EUROPE 

is realized by the individually oriented hypoconcept DESIRE TO BE FREE. It led to 

the implementation of socially oriented hypoconcepts, such as LIBERTY, 

DEMOCRACY, REFORMS and STANDARDS. Only socially oriented 

hypoconcepts possess the estimative component, which includes such values as 

safety, welfare, well-being, justice, equality and dignity. 

The analysis confirmed the partial lack of European realities and values in the 

contemporary Ukrainian society. However, for the Ukrainians they appear to be a 

dream and an ideal, a natural desire and a motivation for a better life, which might be 

only achieved on the way of radical changes in the structure of the Ukrainian state. 

Key words: persuasion, binary archetypal opposition, estimation, 

communicative metastrategy, communicative tactics, cognitive scenario, type of 

communicative behaviour, hyperconcept, value. 
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ВСТУП 

Домінантною лінгвістичною парадигмою у ХХІ столітті, в рамках якої 

визначаються дослідницькі підходи до мови та її епістемічні розуміння, 

виступає парадигма антропоцентрична, котра поставила homo loquens у центр 

уваги мовознавців. У цих умовах особливого значення набуває аналіз дискурсу 

як “мовлення, зануреного в життя”, теоретичні аспекти вивчення якого 

опрацьовує дискурсивна лінгвістика, котра, будучи частиною лінгвістики 

антропоцентричної, привнесла у мовознавство сьогодення новітні технології 

опису та інтерпретації мовленнєвого матеріалу. 

Сучасне вивчення дискурсу набуває все більшої інтердисциплінарності з 

огляду на функціонування мови в різних сферах людського життя. Особливого 

значення набувають дискурсологічні студії в політичній площині, адже 

політичний дискурс найяскравіше відбиває соціально-історичні процеси, 

нерозривно пов’язані з державним простором і політичною діяльністю. 

Фокус уваги науковців зосереджено на дослідженні інституційного 

політичного дискурсу як насамперед інтердисциплінарного об’єкта вивчення, 

характеристики якого опрацьовуються в широкому гуманітарному контексті 

(соціологія, політологія, психологія, політична лінгвістика тощо). Мовознавчі 

студії політичних текстів були присвячені аналізу лексики (І. Андрусяк, 

Т. Бурмістенко, Ї. Ґазда, Х. Дацишин, А. Загнітко, О. Калиновська, Т. Куліш, 

Н. Лазурова, О. Левченко, А. Мартинюк, Л. Нагорна, Г. Подшивайлова, 

І. Пожидаєва, О. Таран, І. Філатенко, О. Фоменко, О. Чадюк), розробкам 

стратегій і тактик політичного мовлення (О. Дмитрук, Л. Завальська, 

Н. Кондратенко, К. Серажим, В. Ущина), опрацюванню вербалізованих у 

політичному дискурсі концептів (І. Голубовська, Г. Заньковська, Т. Храбан, 

А. Худолій, А. Черненко, Л. Шевченко, Л. Юдко, Г. Яворська), стилістичним 

особливостям мовлення політиків (А. Бєлова, С. Жаботинська, Н. Попова, 

О. Холод), питанням нейролінгвістичного програмування адресата політичного 

мовлення (О. Бойко, Т. Ковалевська), характеристикам мовної особистості 
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політика (Д. Каліщук, Л. Славова, Н. Петлюченко), семіотичним аспектам 

політичної комунікації (Н. Слухай, О. Снитко, Л. Стрій, О. Шейгал). 

Інституційний політичний дискурс постає тією сферою, де все підпадає 

під поняття “впливу”, “оцінки” та “цінностей”. З одного боку, він відображає 

загальнополітичне життя країни, а з іншого – маніфестує боротьбу за владу 

окремих політичних діячів і груп впливу. Саме тому інституційний політичний 

дискурс постає виразником ідеологічних орієнтирів та інтересів певних 

політичних сил. З огляду на це, завдання політичних діячів полягає насамперед 

у тому, щоб притягнути на свій бік якомога більше виборців, зацікавити своїми 

ідеями маси та вплинути на свідомість цільової аудиторії. У більшості випадків 

автором інституційного політичного тексту є не одна людина: цей автор 

колективний, адже існує інститут спічрайтерства. Колективний автор володіє 

всім набором навичок та умінь для здійснення мовленнєвого впливу, гарно 

обізнаний з іншими учасниками політичного процесу та вміло використовує 

найрізноманітніші лінгвістичні засоби для створення впливового потенціалу 

політичного тексту. 

Актуальність даного дослідження, по-перше, визначається недостатньою 

вивченістю різновекторної природи політичного дискурсу, специфіки 

здійснення його впливу на громадян (персуазія, аргументація, маніпуляція); по-

друге, відсутністю комплексних досліджень українського інституційного 

політичного дискурсу в семантико-когнітивному та комунікативно-

прагматичному вимірах; по-третє, браком наукових праць у сучасному 

українському мовознавстві, в яких архетипна опозиція “свої ↔ чужі” 

висвітлювалася б під кутом зору ціннісних орієнтирів різних політиків; по-

четверте, відсутністю розвідок, присвячених вирізненню типів комунікативної 

поведінки політичних діячів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Україна і 



17 

 

сучасний світ: міжмовний і міжкультурний діалог” (номер державної реєстрації 

16БФ044-01), затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Мета презентованого дисертаційного дослідження полягає у 

встановленні особливостей реалізації українськомовного політичного дискурсу 

в політичному просторі України. 

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 

1) обґрунтувати методологію дослідження інституційного політичного 

дискурсу; 

2) з’ясувати сутнісні характеристики технологій впливу, що 

використовуються в політичному дискурсі; 

3) розробити та застосувати методику аналізу контекстуальних маркерів 

дихотомії “свій ↔ чужий” у досліджуваних текстах кожного з 

політичних діячів; 

4) виявити семне наповнення дихотомії “свій ↔ чужий” в аксіологічному 

аспекті; 

5) розробити авторську модель мовленнєвого впливу на основі 

класифікації комунікативних стратегій і тактик та оприявнити їх 

реалізацію в політичному мовленні кожного з досліджуваних 

українських політиків; 

6) на основі проведеного аналізу зробити спробу схарактеризувати типи 

комунікативної поведінки, притаманні політичним діячам сучасної 

України; 

7) змоделювати фреймову структуру гіперконцепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ; 

8) дослідити мовленнєві реалізації гіперконцепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ як 

особливої для українців духовної та історико-культурної реалії. 

Об’єктом дослідження є сучасний український інституційний 

політичний дискурс України. 
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Предмет дослідження – семантико-когнітивні та комунікативно-

прагматичні особливості, характерні для сучасного українського 

інституційного політичного дискурсу України. 

Матеріал дослідження складають політичні тексти, зокрема заяви, 

звернення, дебати, промови, послання, листи та відеозаписи виступів, прес-

конференцій, інтерв’ю українських політичних діячів: П. Порошенка, 

Ю. Тимошенко, В. Януковича, В. Ющенка за період 2018–2004 рр. Для аналізу 

було укладено картотеку, що містить близько 80 тисяч мікротекстів-

репрезентантів українського інституційного політичного дискурсу. Частина 

цього матеріалу була параметризована в електронному частотному словнику, 

автоматично укладеному в Корпусі української мови, який було створено 

лабораторією комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Відбір матеріалу здійснено 

за такими критеріями: 1) тематична спрямованість, 2) мотиваційна основа, 3) 

часове виголошення. 

Мета і завдання зумовили методологію роботи та використані в 

дослідженні методи. 

Методологічною основою дисертації стали роботи, присвячені природі, 

сутності та функціям дискурсу (Ф. Бацевич, А. Бєлова, Е. Бенвеніст, 

А. Вежбицька, Т. ван Дейк, Н. Кондратенко, О. Міхальова, Є. Переверзєв, 

К. Серажим, Г. Степанов, Н. Феркло, З. Харріс та ін.), особливостям політичної 

комунікації (О. Алексієвець, В. Клемперер, Д. Ліллекер, Д. МакКвіл, 

Р. Щварценберг та ін.), когнітивним вимірам політичного тексту (Д. Абрамс, 

Д. Акопова, П. Канчани, К. Репіна, О. Селіванова, Т. Семашко, М. Хогг, 

А. Чудінов та ін.), його лінгвопрагматичним аспектам (І. Голубовська, 

О. Дмитрук, Л. Завальська, К. Келлерман, О. Красненко, Н. Формановська, 

Л. Шевченко, О. Яшенкова та ін.). 

З-поміж методів у дослідженні використано: 1) загальнонаукові: аналіз і 

синтез – для систематизації та упорядкування матеріалів дослідження; 
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описовий – для узагальнення, інтерпретації та типологізування емпіричного 

мовленнєвого матеріалу; 2) метод суцільної вибірки  ̶  з метою формування 

корпусу текстів, найбільш релевантного для мети і завдань нашого 

дослідження; 3) структурні: метод компонентного аналізу – для виявлення 

семного наповнення репрезентантів-вербалізаторів бінарної опозиції 

“свій ↔ чужий”; метод контекстуального аналізу, що надав можливість 

з’ясувати контекстуальну зумовленість значень вербалізаторів архетипної 

дихотомічної опозиції “свій ↔ чужий”; 4) лінгвокомунікативний метод та 

метод дискурс-аналізу, на основі застосування яких було визначено й 

типологізовано комунікативні метастратегії і тактики; 5) метод критичного 

дискурс-аналізу – для виявлення механізмів використання мови як інструмента 

впливу; 6) зіставний аналіз – для виявлення загальних і відмінних рис у 

застосуванні комунікативних метастратегій і тактик різними політичними 

діячами; 7) метод фреймового аналізу – для моделювання структури 

гіперконцепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ; 8) метод кількісно-якісного аналізу – для 

здійснення необхідних арифметичних підрахунків із їх подальшою змістовою 

інтерпретацією. 

Наукову новизну отриманих результатів визначено тим, що вперше 

було: 

1) опрацьовано комплексну методику дослідження семантико-когнітивних і 

комунікативно-прагматичних особливостей українського інституційного 

політичного дискурсу на матеріалі українськомовних політичних текстів і 

відеозаписів П. Порошенка, Ю. Тимошенко, В. Януковича, В. Ющенка 

(жанри офіційних промов, заяв, виступів, дебатів, звернень, інтерв’ю, 

прес-конференцій, послань, листів; зразки живого спонтанного 

мовлення); 

2) виявлені й інтерпретовані контекстуальні вербалізатори бінарної 

архетипної опозиції “свої ↔ чужі”, що відображають часові виміри 

динаміки українського політичного процесу; 
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3) здійснено моделювання структури персуазивного впливу, складовими 

якого є метастратегії й тактики, що використовують політичні діячі з 

метою впливу на адресата – цільову аудиторію; 

4) встановлено типи комунікативної поведінки українських політиків; 

5) ідентифіковано та досліджено змістове наповнення й аксіологічні 

характеристики гіперконцепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ у сучасній 

українській політичній лінгвокультурі. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в 

розробленні нових теоретико-практичних підходів до аналізу інституційного 

політичного дискурсу як особливого комунікативного простору, в якому 

політичний діяч здійснює мовленнєву діяльність, будучи обмеженим рамками 

інституціоналізму, що накладає відбиток на створення політичних текстів. 

Запропоновано комплексну методику аналізу політичного дискурсу на 

лінгвокогнітивному та лінгвопрагматичному рівнях його реалізації з 

девуалізацією специфіки поєднання різних способів і засобів впливу на 

адресата задля вчинення на нього персуазивного впливу. 

Практична цінність виконаної роботи визначається можливістю 

застосування її теоретичних положень під час розроблення нормативних і 

спецкурсів з української мови, теорії дискурсу, комунікативної, когнітивної 

лінгвістики; матеріали дослідження можуть бути використані при розробленні 

курсів з аксіологічної лінгвістики, медіалінгвістики, лінгвістичної експертизи 

тексту та політичної комунікації. Отримані результати можуть стати в нагоді 

при створенні навчальних і навчально-методичних праць у царині 

дискурсології, лінгвопрагматики, політичної лінгвістики тощо. 

Особистий внесок здобувача. Використані ідеї та розробки в дисертації 

належать авторові. Всі висвітлені результати знайшли відображення в 11 

одноосібних наукових працях. 

Апробація результатів дослідження здійснена на 12 конференціях, з 

яких 8 міжнародні, у тому числі 1 – закордонна (Угорщина): Міжнародна 
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наукова конференція “Пріоритети мовознавчої науки у контексті 

глобалізаційних процесів” (Київ, 2015), Міжнародна науково-практична 

конференція до 202-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка “Всесвіт 

Тараса Шевченка” (Київ, 2016), Міжнародна науково-практична конференція 

“Actual Problems of Science and Education” (Будапешт, Угорщина, 2017), 

Міжнародна наукова конференція “Фахові мови, термінологія та переклад” 

(Київ, 2017), І Міжнародна науково-практична конференція “Людина і право в 

мові сучасних ЗМІ”, присвячена 20-річчю Національного університету 

“Одеська юридична академія” (Одеса, 2017), Міжнародна міждисциплінарна 

науково-практична конференція “Комунікативний дискурс у полікультурному 

просторі” (Миколаїв, 2017), Міжнародна наукова конференція 

“Мовнокультурна ідентичність у контексті філологічних студій” (Київ, 2017), II 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Проблеми лінгвістичної 

семантики” (Рівне, 2017). 

Результати дисертації було також оприлюднено на 4 всеукраїнських 

конференціях: “Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі” 

(Київ, 2016), “Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство” (Київ, 

2017), “Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість в умовах 

європейської інтеграції” (Київ, 2017), “Філологія початку ХХІ сторіччя: 

традиції та новаторство” (Київ, 2018). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження оприлюднено в 11 

публікаціях: 5-х статтях у наукових фахових виданнях України, 1-ій статті в 

закордонному періодичному фаховому виданні, 3-х статтях у виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз, 2-х публікаціях в інших наукових 

виданнях та збірниках тез і матеріалів конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, 4 розділів, висновків, списків літератури (244 позицій, із яких 40 – 

англійською мовою), лексикографічних і енциклопедичних джерел (20 
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позицій), джерел ілюстративного матеріалу (42 позиції), додатку 1 “Список 

опублікованих праць за темою дослідження”. 

Загальний обсяг дисертації – 212 сторінок, із них 178 сторінок – 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

1.1. Політичний дискурс як інституційний 

1.1.1. Дискурс як лінгвістична категорія 

Останнім часом категорія дискурсу стала предметом активного 

дослідження під кутом зору різних поглядів, а політичний дискурс, як один із 

підвидів, у цілому посів одне з головних місць у науковому диспуті. 

Сьогодні неможливо розглядати явище політичного дискурсу без 

звернення до самого поняття “дискурс”, адже термін “дискурс” у сучасній 

лінгвістиці є ключовим для опису комунікації та письмового/усного мовлення. 

Хоча межі його визначення доволі розмиті. 

Однозначного, конкретного, чіткого та загальновизнаного потрактування 

поняття “дискурс” досі не існує. І хоча сам термін набув широкої популярності 

останнім часом, позначаючи об’єкт міждисциплінарного вивчення, вживається 

у різних науках він із різним значенням. Маючи інтердисциплінарний статус, 

дискурс вивчається не тільки у мовознавстві, а й на таких ділянках наукового 

знання, як: штучний інтелект і комп’ютерна лінгвістика, філософія й логіка, 

антропологія та етнологія, історіографія й теологія, політологія та 

юриспруденція тощо. 

До питання визначення, функцій і класифікацій дискурсу зверталися такі 

науковці, як Н. Арутюнова, Ш. Баллі, Е. Бенвеніст, Д. Браун, А. Вежбицька, 

Т. ван Дейк, І. Ільїн, П. Кузнєцов, О. Міхальова, Є. Переверзєв, Г. Степанов, 

І. Штерн та ін. В україністиці цю проблематику висвітлювали Ф. Бацевич, 

І. Бехта, В. Бурбело, Т. Воропай, С. Єрмоленко, Д. Мамалига, О. Онуфрієнко, 

Т. Радзієвська, О. Селіванова, К. Серажим, І. Соболєва, Г. Яворська тощо. 

Перейдемо до розгляду визначень дискурсу, релевантних з огляду на мету 

та завдання нашої роботи. 

Вважається, що вперше термін “дискурс” використовувався на 

позначення самого процесу мовлення безпосередньо в комунікативній ситуації. 
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Таке розуміння невід’ємно пов’язане з ім’ям французького лінгвіста 

Е. Бенвеніста, який і впровадив до наукового обігу в 60-х роках ХХ століття 

цей термін як експлікацію позиції мовця у висловлюванні [205]. Проте деякі 

науковці вважають, що саме поняття дискурсу виникло ще в 1943 році в роботі 

«Les languages et le discours» Е. Бюїссанса, у якій термін “parole”, 

запропонований ще Ф. де Соссюром, був підданий критиці. Бельгійський 

мовознавець зазначав, що соссюрівське розуміння “parole” є дуже широким, а 

тому висунув термін “parole concrete” – конкретне мовлення, під яким 

розумівся дискурс, що разом із двома соссюрівськими елементами утворив 

опозицію languе – parole – discours [208, p. 30]. 

Під таким кутом зору дискурс постає комунікацією. Так, О. Шейгал 

описує це поняття як систему комунікації, що має два виміри: реальний і 

віртуальний. Згідно з першим, це мовленнєва діяльність у реальному 

соціальному просторі, пов’язана із життям тут-і-зараз. Результатом цього 

постають мовленнєві тексти. Натомість потенційний вимір передбачає набір 

моделей мовленнєвої поведінки та жанрів, характерних для цього типу 

комунікації [195, с. 11]. 

За Ф. Бацевичем, «дискурс – тип комунікативної діяльності, інтерактивне 

явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, писемну, 

паралінгвальну), відбувається у межах конкретного каналу спілкування, 

регулюється стратегіями і тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних і 

позамовних (соціальних, психологічних тощо) чинників, які визначаються 

конкретним колом “форм життя”, залежних від тематики спілкування, має 

своїм результатом формування різноманітних мовленнєвих жанрів» [18, с. 138]. 

Бачення дискурсу розширюється за рахунок його розуміння як іншої 

реальності або мови в реальному часі. Так, О. Міхальова співвідносить 

поняття дискурсу з таким мовленням, у якому специфічно виражається 

авторське бачення речей та світу в цілому, а також створюється зовсім інша 

реальність [113]. У пізніших роботах ця авторка уточнює і розширює своє 
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розуміння дискурсу, потрактовуючи його в термінах вербалізації певної 

ментальності, у результаті якого «не тільки специфічним чином відображається 

навколишній світ, а й конструюється особлива реальність, створюється свій 

(притаманний певному соціуму) спосіб бачення світу, спосіб упорядкування 

дійсності» [111, с. 9]. 

На думку Л. Синельникової, в рамках цього ж підходу можна здійснити 

такий опис особливостей комунікації, який був би спрямованим на виділення 

культурно-мовних концептів, ідеологем, міфологем, певних метафоричних груп 

знаків, евфемізмів, дисфемізмів тощо [151, с. 462]. А це можливо лише тоді, 

коли мова жива, коли вона функціонує в реальному часі [78]. 

Комунікативний процес неможливий без побудови й використання 

речень, об’єднаних у більш складну одиницю – текст. Тому це стало підґрунтям 

для тлумачення дискурсу як тексту.  

Термінопозначення “дискурс” і “текст” тісно взаємопов’язані й 

взаємозумовлені. Класичне потрактування дискурсу як тексту запропонував 

Т. ван Дейк, вирізняючи два підходи до його розуміння: широке й вузьке. 

Згідно з першим підходом, дискурс постає комунікативною подією, що 

відбувається між слухачем та мовцем у визначеному просторі й часі. У 

вузькому значенні він є мовленнєвим усним чи письмовим вербальним 

продуктом комунікативної дії [214]. Пізніше дослідник указав на різницю між 

дискурсом і текстом, зазначивши, що дискурс є актуалізованим текстом і 

стосується мовлення, натомість сам текст – це абстрактна граматична структура 

того, що тільки буде вимовлятись, а тому належить до системи мови [213, 

p. 192]. 

Ще один аспект такого бачення дискурсу в мовознавстві пов’язаний з 

ім’ям англійського дескриптивіста З. Харріса. Згідно з його розумінням, 

дискурс – це послідовність речень, висловлених (чи написаних) однією 

людиною (чи декількома) у певній комунікативній ситуації («the sentences 

spoken or written in succession by one or more persons in a single situation») [221, 
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р. 3]. Більше того, на його думку, «мова не реалізується у хаотичних словах чи 

реченнях, а лише у зв’язному дискурсі – від одного слова-речення до 

десятитомного роману, від монологу до суперечки на площі Єдності» 

(«Language doesn’t occur in stray words or sentences, but in connected discourse – 

from one-word utterance to ten-volume work, from a monolog to a Union Square 

argument») [221, р. 3]. 

Під таким кутом зору і сформувався традиційний підхід до дискурсу як 

тексту. Вважається, що дискурсом є два чи більше речень, що перебувають у 

смисловому зв’язку, причому саме зв’язність є найважливішою його 

ознакою [68]. 

Російський науковець Л. Макаров, запозичивши термінологію із 

західноєвропейської традиції та аналізуючи розуміння дискурсу за Д. Шифрін, 

виокремив три підходи до його трактування: 

- формальний, згідно з яким дискурс є логічно побудованим текстом або 

кількома синтаксично пов’язаними реченнями (Р. Вельтман, В. Звєгінцев, 

З. Харріс, Е. Штейнер); 

- функціональний, орієнтований на те, яка саме використовується мова 

(Р. Фасольд, Д. Шифрін); 

- контекстуальний, що передбачає розгляд дискурсу в термінах 

контекстуалізованих одиниць мови (Г. Кларк, П. Дрю) [104, с. 56‒57]. 

У науковому обігу поняття дискурсу й тексту можуть бути 

потрактованими як синоніми, тобто дискурс – це текст: 

- що займає позицію вище рівня речення чи словосполучення – «language 

above the sentence or above the clause» [240]; 

-  який має вигляд специфічної соціальної даності [158, с. 44]; 

- кінцевий продукт мовленнєвої діяльності певної спільноти, а тому має 

розглядатися з урахуванням його лінгвістичних і соціокультурних параметрів 

[167, с. 162];  
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- у якому відображено міркування, а це означає, що в дискурсі окреслено 

перебіг думок [72, с. 171]; 

- текст у його становленні, який можна інтерпретувати [53, с. 374]. 

Українська дослідниця дискурсу К. Серажим також вирізняє такі підходи 

до тлумачення дискурсу, в яких ключовим словом виступає поняття тексту: 

1) текст, побудований на зв’язності, в аспекті аналізу прагматичних, 

психологічних й історико-культурних тощо чинників (Т. ван Дейк, 

Ю. Караулов, І. Штерн);  

2) текст як комунікативний акт з урахуванням когнітивних процесів учасників і 

спостерігачів (Н. Арутюнова, К. Пайк); 

3) текст як ментальне утворення, що породжується свідомістю читача у процесі 

самого сприйняття тексту (Н. Бурвікова, В. Костомаров); 

4) «сукупність тематично, культурно або інакше взаємопов’язаних текстів, що 

допускає розвиток доповнення іншими текстами» (А. Баранов, 

Д. Добровольський); 

5) дискурсивні практики у межах спілкування, що може бути представлене 

жанрами публічних виступів, інтерв’ю, аналітичних статей тощо (Ж. Курте, 

М. Фуко) [147, с. 12]. 

Дискурс кваліфікують і як соціальну формацію. На думку Т. ван Дейка, 

таке розуміння дискурсу відносить його до специфічного історичного періоду, 

соціальної спільноти чи до культури загалом [213, p. 193]. При цьому дискурс 

вбачають або соціокультурним, або соціолінгвістичним феноменом. Так, 

французький філософ мови Н. Феркло трактує дискурс саме під кутом зору 

соціокультурного розуміння, уважаючи його невід’ємною частиною 

суспільних процесів і відносин. При такому підході мова постає як матеріальне 

втілення ідеології [216, p. 3]. 

К. Серажим під дискурсом розуміє «складний соціолінгвістичний 

феномен сучасного комунікативного середовища, який, по-перше, 

детермінується (прямо чи опосередковано) його соціокультурними, 
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політичними, прагматично-ситуативними, психологічними та іншими 

(конституючими і фоновими) чинниками, по-друге, має “видиму” – 

лінгвістичну (зв’язний текст чи його семантично значущий та синтаксично 

завершений фрагмент) та “невидиму” – екстралінгвістичну (знання про світ, 

думки, настанови, мета адресанта, необхідні для розуміння цього тексту) 

структуру і, по-третє, характеризується спільністю світу, який “будується” 

впродовж розгортання дискурсу його репродуцентом (автором) та 

інтерпретується його реципієнтом (слухачем, читачем тощо)» [147, с. 13]. 

В. Карасик кваліфікує дискурс як спілкування людей з урахуванням їх 

належності до соціальної групи. У такому дискурсі відбувається взаємодія 

учасників так, що вони реалізують свої статусно-рольові можливості [75, 

с. 190‒191]. 

Серед лінгвістів поширене тлумачення дискурсу як когнітивного 

феномену. Так, О. Кубрякова вважає дискурс когнітивним процесом, який 

пов'язаний зі сприйняттям і реальним відтворенням мовлення [96, с. 19‒20]. 

Узагальнюючи різні дефініції та трактування дискурсу, можна 

виокремити його дистинктивні ознаки. Отже, дискурс – це: 

1) зв’язне мовлення; 

2) функціонування мови в реальному часі; 

3) сукупність текстів чи сам текст як одиниця, розглядувана в контексті інтра- 

та екстралінгвістичних чинників; 

4) комунікація; 

5) когнітивний процес [164, с. 6]. 

У сучасній науці існують різні типології дискурсу. Розглянемо деякі з них 

детальніше. 

Ф. Бацевич виділяє типи дискурсів на основі різновидів функціональних 

стилів, пропонуючи такі його реалізації залежно від сфери спілкування: 

юридичний, політичний, судовий, газетний, радіодискурс, кінодискурс, 
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театральний, у сфері паблік рілейшенз, рекламний, святковий тощо [18, с. 138–

139]. 

Натомість І. Шевченко та О. Морозова класифікують типи дискурсу, 

послуговуючись соціально-ситуативним критерієм. Вони вирізняють дискурс 

політичний, адміністративний, релігійний, військовий, діловий, медичний, 

педагогічний, рекламний, науковий, спортивний, дискурс засобів масової 

інформації, інтернет-дискурс та інші типи дискурсів. Проте, на їх думку, в 

основу класифікації може бути покладений і критерій соціально-політичний. 

Тоді може бути виділений дискурс комуністів, лібералів, демократів тощо [192, 

с. 234]. На наш погляд, соціально-політичний параметр є деталізацією 

соціально-ситуативного, будучи підвидом останнього. 

Г. Яворська вибудовує свою класифікацію дискурсів на основі різних 

ознак, як-от: 

- сфера функціонування (науковий, політичний дискурси); 

- ситуація спілкування (дискурси екзаменаційних діалогів, телефонних 

розмов); 

- принципи побудови повідомлення (наративний); 

- прагматичні цілі (інструкції, закони, дидактичний дискурс); 

- тема висловлювань тощо [202, с. 14]. 

Дискурс можна досліджувати і з погляду його позиції в аспекті ситуації 

спілкування. Так, В. Карасик виділяє два його підвиди: інституціональний та 

персональний. Під персональним він розуміє дискурс, орієнтований на 

конкретну особистість. Натомість інституціональний виступає унормованим 

дискурсом спілкуванням між людьми в певних інституціях, офіційних 

установах, що призводить до вирізнення таких видів дискурсу, як політичний, 

юридичний, дипломатичний, військовий, науковий, діловий, масово-

інформаційний, педагогічний, рекламний, медичний, спортивний [76, с. 199]. 

Таким чином, на наш погляд дискурс – це комунікативно-когнітивне 

явище, оскільки: 
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1) дискурс не існує окремо від мовця, його реалізації у мовленні;  

2) будучи актом мислетворення та пізнання, дискурс виступає носієм 

уже набутого когнітивного досвіду, на основі якого створюються нові 

уявлення про пізнаваний світ;  

3) дискурс відображає психічний світ людини, є її певною 

інтерпретацією, а тому виступає суб’єктивно маркованим феноменом. 

Важливою передумовою формування саме сучасного дискурсу є 

взаємодія суспільних інституцій. Для дискурсу характерна впорядкованість 

семантичного поля, у межах якого відбувається комунікація. Відповідно, 

дискурс має свою визначену логіку та композиційну завершеність, що 

зумовлює цілісність його структурної будови. 

1.1.2. Політичний дискурс – об’єкт вивчення політичної лінгвістики 

Політичний дискурс є одним із різновидів дискурсу поряд з медичним, 

художнім, релігійним тощо. Уперше його виокремлення як таксону комунікації 

запропонував прагмалінгвіст Г. Почепцов (молодший), який подав досить 

еклектичну типологію дискурсу (засновану на різноманітних критеріях), що 

призвело до виділення літературного, міфологічного, ритуального, 

фольклорного, театрального, етикетного, лайливого тощо. А також дискурсу 

теле-, радіо-, кінодискурсу, рекламного, політичного, тоталітарного, дискурсу у 

сфері паблік рілейшенз, ритуального, святкового, іронічного, візуального, 

міжкультурного  тощо [129, с. 75–100]. 

Наука, що вивчає політичний дискурс – політична лінгвістика, термін 

нещодавно впроваджений у мовознавчий обіг [116]. У її рамках політичний 

дискурс розглядається як результат співвідношення з конкретними учасниками, 

тобто тими, хто говорить, і тими, хто слухає, а також із комунікативними 

намірами того, хто говорить, що певним чином впливає на адресата.  

Цей погляд розвиває Л. Синельникова, зазначаючи, що саме особистість 

адресанта та соціально-психологічні ознаки адресата визначають прагматику 

політичного дискурсу. Адже роль адресанта може виконувати і сам політик, і 
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журналісти, письменники (що пишуть про політику чи політичних діячів), 

політологи й представники з народу. Адресат же визначається притаманною 

йому ідеологією, статусом, віком, гендерними особливостями тощо. У такому 

аспекті відбувається реалізація суб’єктно-суб’єктних  відношень (хто пише і 

для кого), визначається характер модального обрамлення політичного 

дискурсу, «рівень емоційної напруги, ступінь відповідальності за вербальну 

поведінку, і, відповідно, типологію мовних ознак, напрямок мовної 

рефлексії» [152, с. 42]. 

У сучасній лінгвістиці існує низка різноманітних визначень політичного 

дискурсу. Так, на думку О. Шейгал, політичним дискурсом виступають усі 

мовленнєві висловлювання і суб’єкта, і адресата, що водночас корелюють зі 

сферою політики [195, c. 23].  

Політичний дискурс можна кваліфікувати і як сукупність мовленнєвих 

актів у політичних дискусіях, правил мовленнєвої поведінки в публічній 

політиці, що оформилися відповідно до чинних норм, традицій, та отримали 

перевірку досвідом [16, c. 6]. 

Також політичний дискурс тлумачать і як комплекс мовленнєвих 

структур у певному контексті політичної діяльності, політичних поглядів і 

переконань [121, с. 22]. 

Натомість політичний дискурс можна трактувати й у вузькому розумінні, 

за яким він є дискурсом виключно політичних діячів: «Таке розуміння дає 

підстави до виокремлення політичного дискурсу в окрему систему комунікації, 

до якої зараховують обговорення в уряді, парламентські дебати, партійні 

програми, виступи політиків, тобто жанри, які належать до сфери політики. 

Політичний дискурс – це дискурс політиків. Обмежений професійними 

рамками, діяльністю політиків, політичний дискурс водночас є формою 

інституціонального дискурсу, актуалізуючись у таких інституційних сферах, як 

засідання уряду, сесії парламенту, з’їзди політичних партій» [30, с. 53]. 
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На думку О. Фоменко, «політичний дискурс може бути визначений як 

сукупність усіх мовленнєвих актів у політичних дискусіях, а також правил 

публічної політики, які оформилися згідно існуючих традицій та отримали 

перевірку досвідом» [170, с. 7]. Таке визначення, запропоноване дослідницею, є 

досить дискусійним, оскільки в її інтерпретації політичний дискурс набуває 

надто широкого трактування, реалізуючись в усіх політичних дискусіях без 

винятку. Адже якщо така суперечка відбувається між громадянами країни на 

політичну тему, то навряд чи це можна кваліфікувати саме як політичний 

дискурс.  

Однак, ми цілком погоджуємось із думкою О. Фоменко, що є дві форми 

вияву політичного дискурсу: «Політичний дискурс реалізується в усній та 

писемній формах. До усної форми політичного дискурсу можна віднести 

публічні виступи політиків, їхні виступи на радіо, по телебаченню, інтерв’ю, 

прес-конференції, парламентські дебати, теле- та радіоновини. До писемної 

форми політичного дискурсу належать різноманітні документи – договори, 

протоколи, угоди, рубрики політичних новин у пресі, політичні плакати та 

листівки» [170, с. 7]. 

Широкого розуміння дискурсу притримується Н. Кондратенко 

зазначаючи, що політичний дискурс – це «конкретний вияв політичної 

комунікації, що передбачає актуалізацію політичного тексту в комунікативному 

акті взаємодії політичного суб’єкта (політика, політичної сили, влади) та 

політичного об’єкта (аудиторії, електорату, виборця)» [87, с. 12].  

Е. Будаєв та А. Чудінов також розуміють політичний дискурс як 

політичну комунікацію, джерелами формування якої є тексти: 

- інституціонального політичного дискурсу (створені винятково 

політиками (парламентські стенограми, інтерв’ю, публічні виступи тощо); 

- мас-медійного (медійного) політичного дискурсу (тексти, створені 

журналістами, у пресі, на радіо, телебаченні чи в Інтернеті), 
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- апаратної комунікації (створені для співробітників державного апарату: 

накази, розпорядження та ін.), 

- тексти, авторами яких є пересічні громадяни, котрі лише епізодично 

беруть участь у політичній комунікації (листи, звернення, анекдоти тощо, 

пов’язані з політичними проблемами), 

  - тексти, в яких використано елементи художньої оповіді (політичні 

детективи, політична поезія, політичні тексти наукової комунікації) [29, с. 27]. 

За Є. Переверзєвим та Є. Кожемякіним, політичний дискурс постає як 

«відтворена у певному історичному та соціальному аспектах інституціонально 

організована й тематично сфокусована послідовність висловлювань, рецепція 

яких здатна підтримувати й змінювати відношення домінування та 

підпорядковування в суспільстві» [123, с. 76].  

Отже, цим науковцям також притаманне широке розуміння політичного 

дискурсу.  

Мета самого ж політичного дискурсу – переконати адресатів у 

необхідності здійснення політично правильних дій/оцінок, викликати у них 

бажання/наміри для цього, а також забезпечити підґрунтя для формування і 

зміни переконань. З огляду на це ефективність політичного дискурсу може 

оцінюватися у рамках успішності в досягненні мети, для якої він і створюється.  

Видається слушною думка В. Павлуцької стосовного того, що «політика є 

цілеспрямованою діяльністю в галузі взаємовідносин між різними суспільними 

групами, державами й народами, яка першочергово пов’язана з боротьбою за 

здобуття або утримання державної влади і є знаряддям регулювання і 

формування цих стосунків» [122, с. 219].  

Особливістю політичного дискурсу є використання певних формальних 

засобів, коли мовні одиниці отримують оригінальну інтерпретацію, а також 

коли звичайні, на перший погляд, ситуації використовуються в нових 

несподіваних смислових контекстах. Окрім того, що суттєво, політичний 

дискурс є потужним інструментом впливу на масову свідомість. Фактично він є 
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конструюванням (створенням правил поведінки, сприйняттям, пізнанням та 

відтворенням) певного світу для певної спільноти людей. А його мова – 

основний засіб маніпулювання в політичній сфері [123, с. 77‒78]. 

Що більше, політичний дискурс не просто здійснює вплив на свідомість 

людей, він діє на емоційну сферу адресата [138, с. 79].   

Ф. Бацевич характеризує політичний дискурс із точки зору його 

спрямованості на майбутнє: «Майбутні контексти вигідні: їх важко заперечити, 

неможливо на даний час перевірити. Свої ідеї політичний дискурс проголошує 

найкращими. Як правило, творить образ і навіть модель ворога. Саме ворог 

увесь час винен у тому, що ситуація є не такою, як планувалося. Ворог завжди 

цементує суспільство, яким легко керувати» [18, с. 142]. Фактично політичний 

дискурс постає як сформована модель інтересів народу, де ключовою фігурою є 

ворог у різних своїх іпостасях – зовнішній та внутрішній.   

Д. Максимов виділяє низку теорій політичного дискурсу в термінах 

акцентуації того чи того змістового або інструментального аспекту його 

дослідження: теорія маніпулятивності (вивчення мовленнєвої поведінки, 

мовних засобів, риторичних прийомів і стратегій, застосованих з метою 

переконання), тематичного аналізу (ключову роль відіграють конкретні 

комунікативні цілі реципієнта, які на мовному рівні передаються через 

метафори і стереотипи), рефлексії (вивчення одних і тих самих конструктів у 

політичній комунікації залежно від ідеології на прикладі фреймів і слотів); 

аксіологічного аналізу (вивчення аксіологічних аспектів політичної 

комунікації); інтент-аналізу (дослідження конотативних компонентів структури 

значення слів), ідеологічного аналізу політичного дискурсу (опис актуальних та 

“фіктивних” цінностей інституціонального дискурсу), конфліктного 

політичного дискурсу (мова скандалу, боротьби, революції), теорії агресивності 

та агональності (в центрі семантика конфліктів, експресивний словник яких 

розвивається зі збройної боротьби) [105, с. 55‒56].  
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В. Павлуцька зазначає, що при створенні політичного дискурсу мають 

бути враховані ролі політичних суб’єктів, їх почуття та емоції: «Різноманітні 

психологічні властивості розглядають психологічний вплив як фактор, який 

впливає на поведінку і визначає виникнення певних суспільних ролей та 

функцій. Дуже часто природа політичних явищ залежить від психологічних 

факторів більше, ніж від соціальних» [122, с. 219].  

З огляду на зазначене, доцільним видається виділення основних функцій 

політичного дискурсу за О. Трубіциною:  

- комунікативної (зміна політичної свідомості за допомогою надання певної 

інформації); 

- спонукання (вплив на адресата з метою виконання певної дії або прийняття 

належної позиції щодо окремого питання); 

- емотивної (викликання емоцій в аудиторії, закріплення відповідного 

емоційного стану); 

- конструювання мовленнєвої реальності за Н. Шевчук (структурує вторинну 

реальність); 

- соціального контролю за О. Шейгал (створення передумов для уніфікації 

поведінки, думок, бажань великої кількості індивідуумів); 

- легітимізації за Є. Переверзєвим і Є. Кожемякіним (забезпечення розподілу 

влади) тощо [164, с. 6]. 

Отже, ми розуміємо політичний дискурс, з одного боку, як 

безпосередній вияв комунікативної ситуації в політичній сфері, а з іншого – 

як авторське мовлення, що відбиває соціально-політичні переконання та 

культурний досвід адресанта, репрезентуючи особливості тезаурусного та 

мотиваційно-прагматичного рівнів його мовної особистості. На нашу 

думку, політичний дискурс не варто ототожнювати з медіадискурсом, 

оскільки ці терміни апріорі не можуть бути синонімічними. І хоча на 

сьогодні політичний дискурс практично не існує за межами мас-медіа, він 

лише послуговується сферами ЗМІ, інтернету як засобами і способами 
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здійснення й укорінення впливу на громадян. Інституційний політичний 

дискурс розглядаємо як дискурс політичного інституту державної влади. 

Такий дискурс обмежений інституційними формами спілкування і 

ґрунтується на визначеному стандарті поведінки політиків (набір типових 

моделей мовленнєвої поведінки, тематика спілкування тощо), проте у 

ньому виражаються й індивідуальні особливості мовлення політичного 

діяча (Президента, депутата тощо). 

Інституційний політичний дискурс вирізняється характерними мовними 

властивостями, відображає соціальні та культурні особливості народу, мовою 

якого реалізується, і орієнтований на певну цільову аудиторію з її 

психологічними та етнокультурними рисами. 

1.1.3. Політична комунікація 

На сьогодні політичну комунікацію досліджують у рамках політичної 

лінгвістики, яка вивчає не тільки актуальні аспекти взаємодії мов у політичній 

сфері, а й взаємодію влади і суспільства. Сучасна наука розглядає політичну 

комунікацію під різними ракурсами залежно від методологій, що 

застосовуються. Це спричинює і виокремлення низки дефініцій та підходів. 

Проблеми політичної комунікації досліджували такі науковці, як 

Т. ван Дейк, Р. Барт, В. Клемперер, Р. Водак, У. Ліппман та ін. В україністиці 

цьому питанню присвятили увагу Ф. Бацевич, Н. Кондратенко, О. Селіванова, 

Л. Ставицька, Л. Славова, Н. Петлюченко, О. Шевчук, С. Шомова, А. Чугунова, 

Е. Морова, М. Рижкова та ін. 

Розглянемо це поняття детальніше.  

Термін “політична комунікація” означає процес спілкування між 

учасниками політичної діяльності. Її називають актом кодування, передачі та 

сприймання інформації, пов’язаною з політичною сферою. Передача такої 

політичної інформації досягається як вербальними (використання 

безпосередньо мови), так і невербальними (зображення, символи, міміка, жести 

тощо) засобами [187, с. 31–32].  
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У політологічному енциклопедичному словнику подано визначення 

політичної комунікації як процесу передачі, обміну політичною інформацією, 

яка структурує політичну діяльність і надає їй нового значення, сприяє 

формуванню громадської думки, політичній соціалізації громадян із 

урахуванням їхніх потреб й інтересів [254, с. 162]. 

На думку Р. Щварценберга, політична комунікація є процесом передачі 

політичної інформації із циркуляцією в межах від однієї частини політичної 

системи до іншої або між політичною системою і суспільною, чи між 

політичним структурами, суспільними групами та індивідами [239]. 

Як зазначає Д. Ліллекер, політична комунікація має виконувати роль 

активатора, вона не може бути набором непорушних законів еліти, що є 

правлячою групою в суспільстві; адже вони (еліта) мусять дозволяти зворотній 

зв'язок, який здійснюється в напрямку від соціуму до еліти (є троє учасників 

політичної комунікації: еліта, засоби масової інформації та фокусна 

аудиторія) [226, p. 1]. Автор вважає, що класичне визначення політичної 

комунікації доцільно пов’язувати насамперед з елітою суспільства та її 

мотиваціями, хоча політична комунікація виходить далеко за межі політичної 

сфери [226, p. 1]. 

Політична комунікація, як підкреслює А. Чудінов, − це мовленнєва 

діяльність «орієнтована на пропаганду тих чи інших ідей, емоційний вплив на 

громадян держави і спонукання їх до політичних дій для вироблення суспільної 

згоди, прийняття та обґрунтування соціально-політичних рішень в умовах 

великої кількості точок зору в суспільстві» [187, с. 6]. І далі зазначає, що 

головною функцією політичної комунікації є боротьба за політичну владу, адже 

перша покликана справити прямий чи опосередкований вплив на розподіл 

другої (тобто влади; і це може бути реалізовано виборами, призначеннями на 

посаду та ін.). Через те, що політична комунікація занурена у сферу політичної 

реальності, то й змінюється разом із нею, а тому може також впливати і на 

використання влади шляхом прийняття законів, постанов тощо [187, c. 6]. 
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Важливою передумовою оптимального розвитку політичної комунікації є 

завершення процесу формування громадянського суспільства, існування 

сформованої суспільної думки, демократичної політичної культура тощо. Тому 

теорія політичної комунікації повинна виступати як наука й мистецтво 

досягнення гармонії, взаєморозуміння, координації інтересів груп й індивідів у 

суспільстві. 

Зміни, притаманні сучасній політичній комунікації, можуть бути 

представлені у двох різних, але тісно пов'язаних між собою вимірах: 

горизонтальному і вертикальному. У горизонтальному вимірі описуються 

відносини між політиками і засобами масової інформації – тобто еліта 

політичної комунікації, яка не є однорідною і навіть конкурує, створює та 

поширює політичні повідомлення для масового споживання. У вертикальному 

вимірі вивчається, з одного боку, взаємодія між суб’єктами політичної 

комунікації (елітами), а з іншого – взаємодія еліти з громадянами. Ці два 

динамічні аспекти утворюють трикутник відносин між політичними діячами, 

засобами масової інформації та цільовою аудиторією [207, p. 6]. 

Д. МакКвіл, досліджуючи вплив ЗМІ як носія інформаційного 

політичного повідомлення, запропонував піраміду, в основу якої поклав 

характер сторін комунікації. Рівень п’ятий він назвав інституційною 

комунікацією, що є результатом появи політичної влади, її формальних 

структур. Саме на цьому рівні влада та контроль є визначеними в чіткому 

форматі, а сам процес комунікації відбувається формалізовано [229]. 

Слушним, на наш погляд, видається підхід до розуміння політичної 

комунікації В. Степанова, згідно з яким її не варто розглядати лише як 

функціональний елемент системи суспільства: треба враховувати, що вона 

водночас є і процесом, і безпосередньою діяльністю політичних акторів із 

вироблення й поширення політично значущої інформації, спрямованої на 

формування думок та дій інших соціальних суб’єктів [157, с. 3]. 
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Така низка дефініцій політичної комунікації зумовлена різними підходами 

до її вивчення: соціокультурним, структурно-функціональним тощо. Так, 

О. Заславська стверджує, що соціокультурний аспект дослідження політичної 

комунікації дає можливість «розглядати культуру, її елементи, категорії і 

цінності як фактор, що має першочергове значення для механізмів політичної 

діяльності та взаємодії. Такий підхід передбачає фокусування уваги на 

тенденціях, механізмах і взаємозв’язках політичних, соціальних і духовних 

засад політичної комунікації» [67, с. 235]. Фактично політична комунікація є 

одним із засобів відтворення і трансляції політичної культури. 

Як зауважують О. Карчевська та Г. Агафонова, «соціокультурний підхід 

до теорії політичної комунікації розкриває суть феномену, що цікавить нас, у 

системі: “політика – комунікація – соціум – культура” і втілює ідею 

соціокультурної детермінації політики в цілому» [77,  с. 7].  

Натомість у рамках структурно-функціонального підходу політична 

комунікація сприймається як цілісна структура зі своїми функціями [77,  с. 7]. 

Політичну комунікацію можна досліджувати і в термінах певних 

напрямків. О. Алексієвець називає такі основні напрями дослідження:  

1) «риторичний (розкриває традиційні уявлення про риторику в її 

застосуванні до політичної комунікації); 

2)  когнітивний (увага спеціалістів зосереджена на дослідженні 

ментальних феноменів, репрезентованих у тексті); 

3)  дискурсивний (репрезентований у межах критичного аналізу 

дискурсу (намагання проаналізувати ті засоби, які влада використовує для 

здійснення свого панування у суспільстві; вияв соціальної нерівності, 

комунікативна маніпуляція свідомістю адресата) та контент-аналізу 

(прагнення описати й пояснити феномени, уникаючи власної, пов’язаної з 

політичними переконаннями, оцінки))» [4, с. 251]. 

На думку Дж. Бламлера та М. Геревитча, основними компонентами 

політичної комунікації є: 1) політичні інститути у процесі комунікації, 2) медіа 
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інститути в політичному аспекті, 3) орієнтація аудиторії у політичних питаннях, 

4) комунікативні аспекти політичної культури [206, p. 5]. 

Основними при описі політичної комунікації є не тільки критерії 

побудови тексту, але й темпоральна та динамічна його характеристика. Тому 

Е. Будаєв та А. Чудінов у межах зазначеного дискурсивного напряму 

пропонують поєднувати різні методи аналізу: когнітивний, критичний аналіз 

дискурсу чи контент-аналіз тощо для вияву ментальних і мовленнєвих 

особливостей політичної комунікації [29, с. 8]. 

У роботі ми притримуємось думки, що політична комунікація – це 

обмін інформацією між політиками і громадянами в конкретній політичній 

ситуації. Тому вона напряму залежить від мовленнєво-стилістичних засобів, 

які використовують учасники політичних подій, адже влучні висловлювання 

здатні призвести до втрати чи, навпаки, набуття вагомості на політичній арені. 

За таких розумінь політична комунікація не може бути відмежована від 

персоналій політичних діячів, що, й визначає характер такого спілкування. 

1.2. Категорія впливу в політичному дискурсі 

1.2.1. Персуазія 

Лінгвістичне дослідження феномену персуазії розпочато в 70-80 роках 

ХХ ст. у зв’язку з вивченням масового впливу на свідомість людей. Однак 

термін “персуазія”, мотивоване лат. persuadere, реалізує такі значення: 

1) запевняти, переконувати;  

2) умовляти, схиляти, спонукати [250, с. 577]; 

3) оцінка мовцем об'єктивного змісту [153]. 

Хоча чіткіше можна зрозуміти семантику цього терміна не з наведеної 

форми інфінітива, а з форми 1 особи множини минулого часу перфекта лат. 

persuasi, що в перекладі звучить як “я переконав”. Тому ми чітко розмежовуємо 

персуазію та персуазивність, значення яких досить часто ототожнюється. На 

наш погляд, персуазія – це дія, акт, процес, кінцевим результатом якого є 
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переконання та навіяння певних поглядів. Натомість персуазивність постає як 

лінгвістична категорія. 

У зарубіжній лінгвістиці персуазію трактують як комунікативну функцію, 

що може бути здійснена в найрізноманітніших умовах, зокрема в масовій 

комунікації. Беручи за основу такий погляд, Д. О’Кіф пропонує визначати три 

основні відкриті форми переконання, використовувані в ЗМІ:  

- комерційну рекламу (споживчих товарів і послуг),  

- про-соціальну рекламу, 

- політичну рекламу.  

Аналіз споживчої реклами розгортається у площині ефективності різних 

рекламних стратегій, ролі схвалень, ефектів різної частотності та часу реклами, 

ролі візуальних елементів тощо. Причому реклама зазвичай виступає однією зі 

складових великих маркетингових зусиль, зокрема рішення про ціни, розподіл 

продукції, сегментацію ринку, управління продажем та ін. Прo-соціальна 

комунікативна кампанія (іноді використовується термін “соціальний 

маркетинг”, адже така кампанія застосовує звичні маркетингові інструменти 

для досягнення про-соціальної мети та завдань) зорієнтована на екологічні, 

благодійні аспекти або на все, що пов'язане зі здоров'ям (заохочення людей до 

спорту, здорового способу життя тощо). І, зрештою, політичне переконання (не 

лише в контексті виборів) дотичне до таких проблем, як, наприклад, наслідки і 

роль телевізійних політичних передвиборчих дебатів, партійна агітація тощо. 

Такі дослідження пов'язані з більш широкою сферою, насамперед, із впливом 

засобів масової інформації на громадську думку (вплив пропагандою, 

міжособистісною взаємодією на публіку, громадську думку) [231, p. 3590]. 

Інші дослідники висувають припущення, що персуазію можна 

потрактовувати у вузькому і широкому значеннях. Мовленнєвий вплив у 

вузькому розумінні постає як регуляція діяльності іншої людини суб’єктом 

мовленнєвого впливу [163, с. 5–6]. 
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Згідно з другим поглядом, у широкому значенні мовленнєвий вплив 

розглядають в аспекті його зумовленості, цілеспрямованості, опис якого 

можливий лише з позиції одного з комунікантів і лише в той час, коли він 

виступає суб’єктом впливу [168, с. 46]. 

Натомість, на думку Т. Шмельової, персуазія почасти є рефлексією 

автора: це «кваліфікація інформації з позиції достовірності, проте не 

об’єктивності, іншими словами персуазія є впевненістю або невпевненістю в 

достовірності наданої автором інформації». Тому дослідниця розглядає 

персуазію як кваліфікативну модусну категорію [198, с. 37]. 

Протилежне розуміння персуазії пов’язує її з різними видами 

маніпуляцій, що протиставляється логічній, раціональній аргументації, або 

може навіть трактувати її як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на 

підсилення аргументів у процесі самої аргументації (Х. Перельман, О. Іссерс, 

М. Безменов, А. Пратканіс тощо). 

Категорію персуазивності можна розуміти як комплексне поняття, що 

містить у собі несхожі механізми і способи впливу на адресатів із метою 

переконання останніх здійснити чи не здійснювати якусь дію: «Персуазивність 

не ототожнюється і не протиставляється аргументації, не зводиться лише до 

риторичних прийомів і не ототожнюється із окремими директивними, 

апелятивними та імперативними мовленнєвими актами, у тому числі й 

імпліцитними» [114, с. 31]. Таке розуміння цієї категорії засвідчує її здатність 

реалізовуватися і за допомогою логічних аргументів, з одного боку, і за рахунок 

маніпулятивних механізмів, з іншого. 

Слушним, на нашу думку, видається трактування цієї категорії як 

«сплетіння логіки та емоцій». Однак насправді будь-яке персуазивне 

повідомлення може мати власний визначений набір структурних елементів, які 

відрізнятимуть одне персуазивне висловлювання від іншого висловлювання 

такого типу [230, p. 6]. 
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О. Красненко кваліфікує цей феномен із погляду категорії модусу: 

«Персуазивність постає як модусна категорія, за допомогою якої мовець 

кваліфікує достовірність повідомлюваної інформації через власне 

переконання/непереконання. Зміст персуазивності організовується 

протиставленням “впевнений/невпевнений у достовірності повідомлення” та 

вказуванням на ступінь впевненості мовця, що може бути виражений в 

основних модальних значеннях за шкалою від впевненості через 

припустимість, можливість, необхідність, сумнів до невпевненості» [92, с. 3]. І 

далі розвивається думка про те, що природа персуазивності є когнітивною, 

тобто це своєрідне знання суб’єкта про певний факт: «На переконання логіків у 

реальному пізнавальному процесі існують стани знання, а саме: переконання, 

непевна думка, віра, припущення, передбачення, сумнів, кожен з яких може 

набути форми знання за певних умов того контексту, в якому здійснюється 

пізнавальний процес. На базі знання формується власне переконання, 

психічний стан автора, який характеризується стійкою позицією, впевненістю у 

правильності своїх поглядів. Переконання справляє істотний вплив на напрямок 

мислення, внутрішньо зумовлює лінію поведінки, формує установки 

людини» [92, с. 7]. Фактично мовець задля того, аби побудувати правильно 

висловлювання, має відібрати саме ту інформацію, яка буде відповідати 

досягненню бажаних результатів у конкретно визначеній ситуації. Ця 

інформація фільтрується, інтегрується, а потім і актуалізується у власній 

мовленнєвій (писемній чи усній) діяльності. При цьому О. Красненко 

кваліфікує категорію персуазивності не просто як ментальний стан, а вбачає її 

зв'язок із «комунікативно-прагматичними інтенціями: вплинути на свідомість 

адресата, його думки та спонукати до дій. На комунікативно-дискурсивному 

рівні персуазивність реалізується за допомогою стратегій і тактик, які сприяють 

впливу на реципієнта з метою його переконати, прийняти думки або теорії 

автора чи визнати їх релевантними» [92, с. 7]. 
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А. Голоднов під персуазією розуміє особливу взаємодію індивідів, це 

вплив, який здійснює один із учасників (адресант) на ментальну сферу свого 

комунікативного партнера (реципієнта чи аудиторії) з метою зміни його 

поведінки виключно в інтересах адресанта – здійснити певну дію чи 

відмовитися від неї [40, с. 4]. 

Н. Серкова, Л. Васильєва вказують на те, що ця категорія вводиться в 

будь-який текст у такий спосіб: 

1) повідомлення раніше невідомої інформації об’єкту впливу, на основі чого він 

може змінити своє ставлення до чогось чи поведінку; 

2) надання додаткової інформації про раніше відомі явища з метою впливу на 

зміну оцінки щодо певної ситуації; 

3) зміна ставлення об’єкта до чогось без повідомлення йому нової інформації 

про явища, а лише за допомогою звернення до абстрактних знань про 

них [148, с. 43]. 

Фактично в цих способах імпліцитно закладено функцію інформування, 

яка передбачає передання набору фактів, за допомогою яких іде розставлення 

політичних акцентів і пріоритетів із вказівкою на функцію переконання, в 

результаті чого свідомість об’єкта піддається змінам. 

Феномен персуазії невід’ємно пов'язаний із поняттям “персуазивна 

комунікація”, запропонованим Х. Перельманом. Згідно з його поглядами, 

аналітичні міркування є справжніми, тобто це істинні міркування; натомість 

діалектичні міркування не обов’язково можуть бути справжніми або 

правдоподібними. Це пояснюється тим, що метою діалектичних міркувань є 

вибір адресата, який він має здійснити при “правильному” погляді на 

ситуацію [119]. 

А. Голоднов пропонує інше визначення терміна “персуазивна 

комунікація”. Він розуміє її як особливу форму ментально-мовленнєвої 

взаємодії між комунікантами, у якій один учасник здійснює вербально вплив на 

свідомість іншого «з метою ненасильницького шляху (за допомогою 
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комунікативних стратегій і “омани”) домогтися від нього рішення про 

необхідність, бажаність або можливість здійснення/відмови від певних 

посткомунікативних дій в інтересах адресанта» [40, с. 7]. Звичайно, така форма 

взаємодії історично зумовлена та закріплена в мовленнєвій практиці.  

Персуазивну комунікацію можна розглядати під кутом зору ролі, яку 

мовленнєвий вплив відіграє в процесі розвитку суспільства. Д. Діллард і М. Фау 

визнають успішність персуазивної комунікації в політичній сфері, насамперед, 

за критерієм результату політичних кампаній усіх рівнів, прийняття законів, 

завоювання та утримання влади, формування загальної думки тощо. З іншого 

боку, від успішності персуазивної комунікації в судочинстві буквально може 

залежати життя і смерть. До жанрів такої комунікації зараховують 

обвинувачувальний виступ прокурора, захисну промову адвоката, оскільки це 

може остаточно й категорично вплинути на винесення вироку. Окрім того, 

важливою сферою функціонування персуазивної комунікації є економіка – її 

розвиток напряму залежить від активності споживачів. Технології, застосовані 

у сфері маркетингу, можуть ставати засобами вирішення гострих соціальних 

проблем [215, р. 112]. 

Отже, у дисертаційному дослідженні ми розглядаємо категорію 

персуазії, спираючись на розуміння цього феномену з позиції 

достовірності/недостовірності своїх або чужих висловлювань, що 

співвідносяться з категорією об’єктивної модальності. Іншими словами, 

персуазію характеризуємо як підсилення аргументації за допомогою 

наповнення тексту спеціальними засобами: риторичними і стилістичними 

фігурами, пресупозиціями (імпліцитність, модальність та ін.). Персуазивна 

комунікація виступає вербально-авербальною реалізацією цієї категорії. 

1.2.2. Аргументація 

Категорія аргументативності має тривалу історію вивчення. Це питання 

розглядали Аристотель, Платон, і так само воно є актуальним для сучасних 
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науковців: А. Бєлової, О. Зарецької, А. Івіна, В. Охріменко, Т. Скуратівської, 

К. Серажим та ін. 

У концепції класичної риторики категорія “аргументативність” (логічні 

доведення) виступає складовою мовленнєвого впливу на адресата та існує 

поряд з апеляцією до етичних норм і відчуттів слухача [209]. 

Сучасна лінгвокомунікативістика розглядає аргументацію в контексті 

звернення до системи цінностей, які реалізуються внаслідок поєднання дії 

мовних, логічних і психологічних механізмів [83, с. 39]. По суті, метою 

аргументації є переконання для того, аби сформувати нове знання в адресата на 

підставі раніше відомих фактів [147, с. 179].  

На думку А. Бєлової, аргументація – це спосіб примусу однією людиною 

іншої зробити визначену дію на користь першої, що досягається за допомогою 

як вербальних, так і невербальних засобів [20]. 

Аргументацію можна визначати як «соціальну, інтелектуальну й 

невербальну активність, яка слугує доведенню або спростуванню думки, 

складаючись із низки висловлювань, будучи спрямованою на отримання 

схвалення від аудиторії» [129, с. 33]. Тож вона постає як доказовість, що 

досягається аргументами, тобто висуненням тез [27], логічних відношень між 

висновками й аргументами з опорою на раціональний аналіз і оцінку даних, які 

підтверджують й обґрунтовують висновки [133, с. 12]. 

Особливої уваги заслуговує визначення М. Алексієва. Узагальнивши 

значну кількість гіпотез, він пропонує потрактовувати аргументацію як 

інтелектуальну, вербальну та соціальну діяльність, що існує з метою 

підтвердження чи, навпаки, спростування думки через набір тверджень, 

орієнтованих на отримання схвалення від цільової аудиторії [3, с. 13]. 

Поділяючи наведене бачення, вважаємо, що аргументація – це комунікативна 

діяльність суб’єкта у триєдності вербального, невербального та 

екстралінгвістичного компонентів, ‒ метою якої є переконання адресата за 

допомогою правильно обґрунтованої власної позиції. 



47 

 

Категорія аргументативності спирається на логіко-риторичні 

характеристики тексту, які реалізують вплив адресанта на міркування, 

раціональні оцінки реципієнта та опосередковано регулюють його раціональну 

поведінку. Кожен текст має визначені формальні й семантичні характеристики, 

спрямовані на здійснення впливу на підсвідомість читача, послуговуючись 

активізацією ритмічних, звукових, словесних, тематичних асоціацій, 

викликаючи у такий спосіб несвідомі переживання, думки і формуючи виразні 

образи [179, с. 189]. 

Категорія аргументативності перебуває в родо-видових відношеннях із 

текстовими категоріями, зокрема зі зв'язністю, інформативністю, утворюючи, 

таким чином, певну цілісність. Тому ступінь реалізації аргументативності 

залежить від якісного наповнення тексту інформацією. 

Із цього приводу К. Серажим зазначає: «У результаті взаємодії суб’єкта й 

адресата аргументації виникає послідовність мовленнєвих висловлювань, що 

утворюють мовну основу аргументування. Іншими словами, безпосереднім 

засобом включення нового знання в модель світу адресата є сукупність 

мовленнєвих висловлювань, що мають властивості, необхідні для відповідної 

зміни ментальних структур адресата аргументації» [147, с. 179]. 

Відповідно, логіка аргументування будується на різних переходах між 

конкретними висловлюваннями, а прагматична сторона аргументативності 

зумовлюється специфікою втілення абстрактного аргументаційного каркасу в 

реальних умовах спілкування [191, с. 275]. 

Категорія аргументативності постає складним видом діяльності, адже сам 

розвиток аргументу залежить від обох учасників комунікативного процесу: 

того, хто переконує, і того, кого переконують. Водночас як аргументованість – 

це процес наведення доказів, аргументів, що реалізують можливість процесу 

обґрунтування. Аргументованість визначається такими властивостями тексту: 

1) істинністю авторських висловлювань; 

2) якістю і кількістю використовуваних для доказу когнітивних операцій; 
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3) цілісністю тексту, що відображає логіку смислових предикацій; 

4) інформативністю, котра імплікує інформаційну насиченість тексту і 

його новизну/корисність [172, с. 237]. 

На думку О. Шелестюк, у науковому і подібних раціональних дискурсах 

істинність пов'язана насамперед із фактами повідомлення наукового знання, 

інформації, з опертям на незмінні чи мало змінювані поняття. Натомість 

істинність текстів гуманітарного спрямування (ідеологічний, духовний 

дискурси тощо) ґрунтується на архетипових і стереотипних асоціаціях 

концептів. Це відбувається з метою забезпечення переконливості, оскільки 

архетипи та стереотипи є тими незмінними або мало мінливими частинами 

концептів, що складають гуманітарну сферу; це те знання, яке визнається 

істинним людською свідомістю: «Таким чином, істинність текстів, пов'язаних з 

духовно-моральною та ідеологічною сферами, визначається відповідністю їх 

змістовного та ідейного наповнення стереотипу й архетипу, що притаманні тій 

або іншій лінгвокультурній спільноті», ‒ зазначає дослідниця [197, с. 128]. 

Ми не поділяємо такого ж погляду, що і О. Шелестюк щодо того, що 

категорія аргументативності містить у собі підкатегорію персуазивності, яка 

передбачає використання додаткових риторичних засобів і прийомів, що 

працюють на переконання. За такого розуміння категорія аргументативності 

постає у вигляді макроструктури, а персуазивність – її мікрочастиною [197, 

с. 129]. Тоді виходить, що при аргументації відбувається реалізація всієї мовної, 

комунікативної та лінгвістичної компетенції мовця, а тому він послуговується 

конкретно визначеними аргументами-твердженнями на підтримку своєї тези. 

Натомість при персуазивному впливові може бути застосований весь арсенал 

вербальних/невербальних засобів та прийомів, які мають на меті спонукати 

реципієнта в інтересах адресанта до здійснення бажаних дій [179, с. 190]. 

Як слушно зазначає Є. Молодиченко, мовленнєвий вплив може 

здійснюватися за допомогою раціональних механізмів, переконань, 
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аргументувань, однак не є винятками засоби, що діють на емоційний бік 

свідомості людей [114, с. 26].  

На нашу думку, категорія персуазивності є ширшою за аргументативність 

і включає останню як підкатегорію. Адже персуазивність – це завжди вплив на 

реципієнта із певною метою, тому вона може реалізовуватися будь-якими 

засобами, і аргументація є одним із них. 

Н. Кондратенко, розглядаючи правила наведення аргументів, виділяє: 

а) ясну і чітку їх сформованість; 

б) часткову чи повну міру їх обґрунтування; 

в) відповідність тезі; 

г) ознаку достатності для обґрунтування [87, с. 93]. 

Натомість, на думку А. Баранова, наведення аргументів, що актуалізують 

релевантні складники їх змісту, неможливе без урахування таких відношень, як: 

1) аргумент і його джерело; 

2) аргумент і теза; 

3) аргумент і дійсність; 

4) аргумент та істинність; 

5) аргумент і правило аргументування [15, с. 33]. 

Разом із В. Сергєєвим А. Баранов запропонував класифікацію способів 

аргументування, де характер використання цінностей став вихідним критерієм. 

Так, вони пропонують виділяти: 

а) логічну/розсудливу аргументацію, метою якої є звернення до вже 

існуючих цінностей; 

б) емоційну аргументацію, що спирається не на знання, а на емоції; 

в) діалектичну аргументацію, в основі якої лежать зміни цінностей в 

адресата; 

г) породжувальну аргументацію, котра створює/знищує ціннісні категорії 

у свідомості адресата [17, с. 29‒30]. 
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Н. Серковою та Л. Васильєвою в межах раціональної та ірраціональної 

(емоційної) аргументації виокремлюються відповідні способи доведення думки. 

Так, раціональна аргументація послуговується раціональними та соціальними 

доказами, а також пропагандою: «Раціональний доказ ґрунтується на 

об’єктивній природі аргументів (дані експертизи, експерименту, статистики 

тощо). Базою для соціального доказу є соціально-естетичні фактори 

детермінації людської діяльності. Цей вид доказу має місце лише тоді, коли 

адресат вірить в істинність тези й сприймає її як керівництво до дії. Пропаганда 

проявляється під “маскою” раціональних форм мислення. Вплив на цільову 

аудиторію здійснюється за рахунок апеляції до її образної та стереотипної 

структури мислення» [148, с. 44]. Натомість в ірраціональних аргументах 

імпліцитно закладено емоційну оцінку, реакцію автора на події з його 

апеляцією до почуттів аудиторії, закликом притримуватися позиції мовця. Тому 

способами такого виду аргументації можуть бути погрози, обіцянки [148, с. 44]. 

В аспекті логічного підходу структурними компонентами аргументації є 

тези, аргументи і демонстрації. Тезами названі істинні або хибно обґрунтовані 

висловлювання. Натомість аргументами постають засоби, які 

використовуються для підтвердження чи спростування тез. А демонстраціями 

названо те, що пов’язує аргумент із тезою і показує, як саме відбувається 

підтвердження чи спростування тез аргументами [28, с. 63]. 

Слушним видається твердження К. Серажим, що категорія 

аргументативності є методом втілення прагматичних цілей політичного 

дискурсу, у яких комунікативний намір та мисленнєва дія політика чи 

журналіста є прихованими. Дослідниця зазначає, що в політичному дискурсі 

відбувається комбінація двох мисленнєвих світів. При цьому стає можливим 

переведення змісту станів власного мисленнєвого світу (наприклад, свої 

політичні переконання) в мисленнєвий світ адресата, трансформуючи його 

ментальні моделі об’єктивного світу і максимального наближаючи її (модель 

світу адресата – його політичні уявлення, переконання) до своєї та до змісту 
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загального інформаційного фонду ідей, які склалися на певному історичному 

етапі (тут можливі політичні спекуляції – підміна понять тощо) [147, с. 188]. 

Категорії персуазивності та аргументативності можуть виступати 

основою класифікації дискурсу в аспекті інтенцій. Так, С. Виноградов на основі 

цього критерію запропонував інтенціональну теорію, виділивши такі види 

дискурсу: персуазивний, аргументативний, інтерпретаційний, інформаційний, 

дискурс уведення в оману, самопрезентації тощо [34, с. 121]. 

Отже, категорія аргументативності, з одного боку, є логічно-

адекватним способом викладення думки та її подальшого доведення, а з 

другого, може служити меті мовленнєвого маніпулювання. 

1.2.3. Мовленнєва маніпуляція як ознака політичного дискурсу 

У нашому дослідженні ми намагаємося чітко розмежувати поняття 

“маніпуляція”, “політична маніпуляція” та “мовленнєва маніпуляція”. При 

цьому, на наш погляд, маніпуляція постає макрокатегорією, а її підвидом є 

політична маніпуляція. У рамках цих категорій можна окремо розглядати 

мовленнєву маніпуляцію, що має вужче значення, реалізуючись тільки на рівні  

вербального спілкування.  

Детальніше проаналізуємо ці лінгвістичні явища. 

Термін “маніпуляція” має латинське походження − manipulus і означає 

пучок, жменю, сніп. У свою чергу, воно мотивоване лат. manus, що реалізується 

у таких значеннях: 

1) рука; 

2) сила, міць, хоробрість; 

3) сутичка, боротьба; 

4) насилля, сила переваги; 

5) влада; 

6) робота, діяльність; 

7) мистецтво чи твір мистецтва; 

8) удар [250, с. 586‒587]. 
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У різних мовах шляхи розвитку семантики цього номена засвідчують 

процес генералізації його змістової сфери від конкретного до абстрактного, від 

значення, пов’язаного з роботою руками, до керування за допомогою певних 

методів впливу: 

1) ручні прийоми, хитрощі [247, с. 387]; 

2) виконувана руками складна дія, що вимагає вправності, вміння тощо; 

шахрайство; махінація [245]; 

3) коли хтось примушує когось або щось вести себе так, як він/вона того 

хоче, застосовуючи майстерні, спритні, а часто й нечесні методи [264]. 

На думку Г. Подшивайлової, здійснюючи маніпулятивний вплив, 

адресант повинен дотримуватися таких комунікативних принципів: 

- доступність – трансформувати складні ідеї так, щоб вони легко сприймалися 

аудиторією (залучаючи велику кількість метафор, експлікативні фрази, 

повтор інформації, прості синтаксичні структури та ін.); 

- доцільність – лише окремі ідеї вагомі для аудиторії, тому вони мають бути 

пов’язаними з реальними потребами людей, їх життя тощо; 

- створення соціального ідеалу втілення бажаного майбутнього у свідомості 

фокусної аудиторії [127, с. 48]. 

Слушним видається погляд Т. ван Дейка щодо того, що маніпуляція 

постає здійсненням впливу через дискурс-текст на підсвідомість адресата: 

маніпулятори примушують людей вірити в те, що відповідає їх намірам, хоча це 

може суперечити інтересам самих об’єктів маніпуляції [212]. 

На думку О. Денисюк, ідентифікаційною характеристикою маніпуляції є 

саме специфічні когнітивні та комунікативні аспекти взаємодії учасників. А 

тому маніпулятивний когнітивний аспект можна схарактеризувати так: 

1) невизнання суб’єктом мовленнєвого впливу цінності як самого об’єкта-

учасника, так і своєї власної, наслідком чого є нерозуміння значущості 

справжніх потреб об’єкта; 2) намагання досягнути бажаного в умовах конфлікту 

інтересів без яких-небудь витрат. Натомість комунікативний аспект виявляється 
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у: 1) прагненні задовольнити власні потреби шляхом не задоволення потреб 

об’єкта мовленнєвого впливу; 2) прагненні задовольнити свої потреби таким 

чином, аби не озвучити конфлікт інтересів перед об’єктом [55, с. 5‒6 ]. 

С. Кара-Мурза пропонує виокремлювати три головні критерії маніпуляції, 

за яким вона постає як: 

- духовний, психологічний вплив, а не загрозливе насильство: «ціллю дій 

маніпулятора є дух, психічні структури людської особистості»;  

- вплив, який реалізується приховано, а тому він не має бути поміченим 

адресатом; 

- вплив, котрий вимагає від людини певного багажу знань і майстерності [74, 

с. 16‒17]. 

Беззаперечним є той факт, що реципієнти маніпулятивного дискурсу або 

якогось іншого не розуміють, як саме здійснюється вплив на їх свідомість, які 

саме лінгвальні структури впливають на їх сприйняття повідомлюваного. Як 

зазначав свого часу М. Холлідей, розмова й розуміння завжди кваліфікувалися 

як належні до найнесвідоміших процесів у людській культурі. Тому зрозуміти, 

як саме текст організований, які у нього є особливості – це нагальне завдання 

кожного лінгвіста [220, p. 246]. У контексті таких розумінь маніпуляція має бути 

максимально імпліцитною, прихованою: «маніпулятивна стратегія повинна … 

уникати усвідомлення об’єктом впливу маніпуляцій суб'єкта» [233, p. 64]. 

До висвітлення феномену маніпуляції у політичному дискурсі зверталися 

такі дослідники, як Е. Берн, Р. Чалдіні, Д. Мартін, Є. Доценко, С. Кара-Мурза, 

В. Мальцева, Г. Почепцов, Л. Кочубей, С. Даниленко та ін. 

Підходи до визначення терміна “політичне маніпулювання” є досить 

різноманітними та неоднозначними. Так, В. Мальцев розуміє це поняття в сенсі 

прихованого керування політичною свідомістю та поведінкою аудиторії задля 

реалізації власних інтересів [106, с. 294].  
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Натомість Б. Мотузенко зазначає, що політична маніпуляція є не просто 

впливом, який ніхто не помічає: це вплив саме в межах політичного вибору 

фокусної аудиторії [115, с.111].  

Політичне маніпулювання постає у вигляді системи дій, суб’єкти яких 

вдаються до хитрощів, махінацій, нерідко і до обманів, з метою впливу на 

психічну сферу об’єкта маніпуляції [128, с. 579]. 

На думку Е. Воетена, політичну маніпуляцію можна визначати як процес 

використання або лише оформлення структури ухвалення рішення об’єктом 

маніпулятивного впливу на користь суб’єкта [242, p. 258]. 

Д. Лілліан, розмежовуючи маніпуляцію та персуазивний вплив, зазначає: 

«Одні й ті самі лінгвістичні механізми можуть бути застосовані нелегітимно для 

маніпуляції, але водночас можуть бути законно використані як інструменти 

персуазивного впливу та інформації» [227, p. 2]. І далі вказує на те, що 

кінцевою метою маніпулятора та самого процесу впливу є прихованість впливу 

на об’єкт маніпуляції, при цьому останній має бути заглиблений в ілюзію того, 

що він самостійно прийняв свої рішення [227, p. 12–13]. 

Політична маніпуляція приховано впроваджує у свідомість об’єкта 

об’єктивну інформацію, формуючи в такий спосіб напрямок думок в адресата, 

необхідний маніпуляторам: «Вона здійснюється непомітно для об’єктів 

маніпулювання, не потребує значних матеріальних витрат (для сучасного 

суспільства це твердження не зовсім правильне), не тягне за собою прямих 

збитків і жертв» [48, с. 221]. 

На думку А. Девіса, політичний дискурс є маніпулятивним у більшості 

випадків, проте в його межах деякі референтні знаки виконують лише 

інформаційну функцію [210]. 

Слушним видається твердження Р. Гудіна про те, що будь-яка влада чи 

політична сила є наскрізно маніпулятивними, адже в їх політиці вже закладено 

такі п’ять критеріїв, як неправда, секретність, кооптація (тобто уведення до 

складу політичної організації чи будь-якого іншого органу нових членів без 
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належних на те підстав, зокрема без проведення виборів), пропаганда та 

інформаційне перевантаження [218]. 

Д. Вільсон зазначає, що політична маніпуляція, здійснювана за 

допомогою політичної мови, завжди має імпліцитний характер: «Політики, 

видається, хочуть приховати негативні висловлювання в конкретних 

формулюваннях так, щоб населення чітко не могло побачити їх істину або 

жах» [243, p. 777]. 

Вважається, що першим, хто звернув увагу на політичний потенціал мови, 

був Дж. Оруелл. Його стаття «Politics and the English language» стала класичною 

в цьому розумінні. У ній описано, яким саме чином мова може бути 

використана для маніпулювання думками. Фактично він задекларував погляд на 

те, що будь-який політичний текст в усному чи писемному форматі не може 

бути визнаним чесним і не вартує захисту. Розглянуті Дж. Оруеллом приклади 

на кшталт «умиротворення», що використовують на позначення бомбардування 

беззахисних сіл, чи «випрямлення кордонів» (переїзд або виселення тисяч 

людей зі своїх будинків), названі типами перевернутої логіки. Вони все одно 

залишаються лексемами з пейоративною забарвленістю, фактично не 

виправдовують політичних дій уряду країни, проте є маркерами його 

відповідальності [232, р. 218]. 

В. Рікер при дослідженні феномену політичної маніпуляції в 90-тих роках 

ХХ ст. впровадив термін “герестетика”: практичні стратегічні дії, застосовувані 

у зв’язку з маніпулятивною ситуацією. На його думку, герестетика більшою 

мірою постає мистецтвом, а не наукою, оскільки в ній не діють ті наукові 

закони, які можуть бути більш-менш механічно впровадженими для створення 

успішних стратегій. Початківець-політик на політичній арені, будучи суб’єктом 

політичного процесу, повинен вчитися на практиці, як управляти, маніпулювати 

та маневрувати з метою отримання саме того рішення, якого він потребує [234, 

p. 9]. До суб’єктів політичної маніпуляції відносять і внутрішні законодавчі 

органи та їх представників, адже саме вони здійснюють функції контролю 
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порядку, стратегічного голосування та маніпулювання чинниками. Відповідно, 

вони також перебувають у центрі уваги герестетики [242, p. 255]. 

Політична маніпуляція має свій певний набір стратегій, втілення яких 

досягається за допомогою застосування відповідних тактик через вербальні 

комунікативні ходи. Тому вважаємо доцільним для нашого дослідження  

залучення терміна “мовленнєва маніпуляція” як операційного.  

Висвітленню цього питання присвятили чимало праць такі науковці, як 

Т. ван Дейк, О. Іссерс, Ж. Зігманн, С. Виноградов, Г. Почепцов, О. Міхальова, 

О. Шейгал та ін. 

Під цим поняттям Л. Сорокіна розуміє «вид мовленнєвого впливу, 

спрямованого на впровадження в модель світосприйняття адресата нових знань, 

думок, емоцій і/або модифікацію вже наявних шляхом застосування відповідних 

до прагматичної мети адресата комунікативних стратегій і тактик» [154, с. 158]. 

Або ж інше бачення мовленнєвої маніпуляції пов’язано з мистецтвом керувати 

аудиторією, використанням найбільш ефективного арсеналу мови задля 

здійснення прихованого впливу на психологію, свідомість та інстинкти 

адресатів [23, с. 725]. 

Отже, маніпуляція послуговується вербальними засобами. А мова, як 

відомо, має високий ступінь невизначеності як системи, що “допомагає” 

здійснювати прихований вплив на свідомість адресата: «Такі властивості мови, 

як рухливість семантичної структури слова, складність відмежовування 

конотації від прямих денотативних значень, варіативність денотативних і 

конотативних значень тих самих мовних знаків під впливом соціальних 

чинників, багатокомпонентність як лексичного, так і прагматичного значення, 

наявність пізнавального та комунікативного, об’єктивного і суб’єктивного в 

значенні, синонімічні й асоціативні зв’язки слів, модальність висловлювання, 

оцінність семантики тощо, навмисно і цілеспрямовано використовуються 

пропагандою» [147, с. 257]. 
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Мовленнєва маніпуляція може послуговуватися раціональними 

аргументами, що відрізняються від істинних аргументів, адже перші 

використовуються для псевдологічного обґрунтування та впливу на свідомість 

та поведінку аудиторії: «При цьому важливого значення набувають аргументи, 

котрі мають суб’єктивний характер і ґрунтуються на загальному досвіді 

соціальної групи, на яку й направлена маніпуляція, а також на особистісному 

досвіді тих, кому доводять» [148, с. 47]. 

Із сказаного можна зробити висновки, що маніпуляція в політичному 

дискурсі обов’язково містить у собі таку складову, як пропаганда. Проте ці дві 

категорії (маніпуляція і пропаганда) є достатньо ефективними тільки в умовах, 

коли існує дисбаланс влади, адже саме цей фактор сприяє маніпуляторам [227, 

p. 14]. 

Як зазначає Т. ван Дейк: «Маніпуляція є незаконною в демократичному 

суспільстві тому, що створює/відтворює, або може створити, нерівність: саме це 

знаходиться в центрі зацікавлення впливових груп та політиків і шкодить 

інтересам менш потужних груп і тим, хто висловлює свої думки» [211, 

p. 363‒364]. 

Отже, за допомогою політичного дискурсу в соціумі формуються й 

закріплюються конкретно визначені судження, ідеї й оцінки, які сприяють 

перетворенню першого на вагомий інструмент маніпулятивного впливу, що 

найчастіше реалізується через певний вербальний “шифр” у політичних 

текстах державних діячів.  

1.2.4. Комунікативні стратегії й тактики 

Тлумачення поняття “комунікативна стратегія” є досить дискусійним, 

адже чіткого й однозначного розуміння його не існує. Визначають це 

термінопоняття по-різному, як-от: 

- «комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативної 

цілі»; планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних 

умов спілкування та особистості комуніканта, його планів [70, с. 54]; 
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- «складник евристичної інтенційної програми планування дискурсу, його 

проведення й керування ним із метою досягнення кооперативного результату, 

ефективності інформаційного обміну та впливу» [144, с. 607]. 

Комунікативну стратегію в сучасній лінгвокомунікативістиці прийнято 

розглядати як когнітивний процес, що трансформується на глобальному рівні 

усвідомлення ситуації, оскільки мовець має співвідносити власну 

комунікативну мету із засобами мовного вираження, які реалізують її 

досягнення [146, с. 171]. 

К. Келлерман відстоює трактування комунікації як несвідомої 

автоматичної здатності людини до взаємодії із соціумом. При цьому розрізняє 

два види комунікації: автоматичну та стратегічну. На його думку, стратегічна 

комунікація є експліцитно вираженою, прямою, цілеспрямованою, 

контрольованою та продуманою. А тому ґрунтується на цілях, планах, сценаріях 

та розуміннях, вільному виборі кожної людини. Натомість автоматичну 

комунікацію можна схарактеризувати за такими критеріями, як імпліцитна 

активованість, випадковість, довільність, реалізація на підсвідомому рівні, 

неусвідомленість. Основою для активної комунікації виступають зв’язки, 

функції, укорінені звички, що сприяють її механічній урегульованості [224, 

p. 288]. 

Ми погоджуємось із думкою О. Криницької, що комунікативна стратегія – 

«це універсальна категорія мовлення, що об’єднує ієрархічно впорядковані 

стосовно глобального задуму мовця прагматичні одиниці спілкування і 

спрямована на розв’язання загального комунікативного завдання, реалізуючись 

через комунікативні тактики й комунікативні ходи» [95, с. 23]. 

Ефективність комунікативних стратегій визначається комунікативною 

ситуацією, результатами чи наслідками соціальної взаємодії. Хоча це в 

кінцевому підсумку може бути і свідомо спланованим, адже адресант, 

намагаючись виразити свою думку об’єктивно, у будь-якому випадку 

послуговується постулатом «мова як інструмент соціальної влади» (social 
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power) [26, с. 89]. О. Красненко наголошує, що «вдало обрані комунікативні 

стратегії та тактики забезпечують досягнення мети найбільш оптимальним 

шляхом» [92, с. 10]. 

Кожна стратегія передбачає свій набір тактик, які визначають як 

мовленнєві прийоми, що використовують для досягнення певної комунікативної 

мети, формуючи комунікативні ситуації спілкування: «Стратегії й тактики 

мовленнєвого спілкування втілюються в мовленнєвих актах, тобто в конкретних 

комунікативних вчинках, які визнаються найважливішими складовими, 

“енергетичними рушіями” повідомлень, що, у свою чергу, формують дискурси 

(тексти) як категорії спілкування» [18, с. 122].  

Із цього приводу Н. Формановська зазначає, що володіння стратегіями й 

тактиками є прагматичною компетенцією адресата, адже чим компетентніший 

він у мовленні, в застосуванні правил спілкування, тим різноманітніші його 

стратегії, тактики, тим успішніше він досягає своєї мети. Однак за умови 

офіційного спілкування, коли в адресанта є певна соціальна роль, він має 

здійснювати жорсткіший контроль добору використовуваних стратегій і 

тактик [171, с. 13]. 

Досліджуючи політичний дискурс, науковці пропонують власні типології 

маніпулятивних стратегій. 

О. Міхальова пропонує таку класифікацію: 

1) стратегія на понижчення – тактики звинувачення, погрози, викриття, образи; 

2) стратегія на підвищення – тактики самопрезентації, відхилення критики; 

3) стратегія театральності – тактики прогнозування, попередження, обіцянки, 

розмежування [112, с. 150]. 

О. Шейгал виокремлює інші види маніпулятивних стратегій: вуалювання, 

затушовування небажаної інформації (показ очевидних речей у 

непривабливому світлі), стратегію містифікації (приховування істини, свідоме 

введення в оману), стратегію анонімності (деперсоналізація) як прийом зняття 

відповідальності [195, с. 234]. 
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О. Дмитрук подає такі види стратегій та відповідні їм тактики: 

1) стратегія ухиляння від істини – тактики: а) “навішування ярликів” (name 

calling, labelling), б) “сяючі уагальнення” (glittering generalities), 

в) “перенесення” (transfer), г) вживання неологізмів; 

2)  стратегія викривлення інформації – тактики: а) повторення, б) гіперболізації, 

в) применшення, г) спрощення понять, ґ) замовчування фактів, д) підтасовки, 

е) подрібнення цілісної картини; 

3)  стратегія імунізації – тактики: а) посилання на авторитети, б) використання 

універсальних висловлювань; 

4) стратегія групової ідентифікації – тактики: а) інклюзивність, 

б) дистанціювання; 

5) стратегія модифікації ілокутивної сили висловлювання – тактика 

категоричної/некатегоричної номінації [57, с. 6‒9]. 

Н. Кондратенко в політичному спілкуванні пропонує розглядати інші 

комунікативні стратегії, наприклад, стратегію дискредитації, мотивації, 

ідеалізації, інтелектуалізації та заперечення [86, с. 57]. 

Л. Завальська, аналізуючи природу комунікативної взаємодії, формує 

класифікацію комунікативних стратегій і тактик у двох напрямах: 

кооперативному та конфліктному. До кооперативних комунікативних стратегій 

належать стратегії: 

- консолідації (тактики інтеграції українського народу, влади з народом, 

політика з народом і тактика державної єдності), самопрезентації (тактики 

інтелектуалізації, демонстрації професійності, патріотизму, 

відповідальності),  

- аргументації (тактики обґрунтування тези, діалогічності, компромісу).  

Натомість до конфліктних комунікативних стратегій дослідниця зараховує: 

- комунікативні стратегії дискредитації (тактики звинувачення, заперечення, 

образи),  
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- маніпулятивні стратегії (тактики трансформації інформації, ігнорування, 

метафоризації та іронізації),  

- захисні стратегії (тактики виправдовування, ухиляння від відповіді, протидії 

провокації) [64].    

На думку О. Яшенкової, стратегії варто типологізувати по-іншому. Вона 

виділяє такі: самопрезентацію, агітацію, створення емоційного контролю, 

інформаційно-інтерпретаційну, самозахисту, нападу, дискредитації, 

маніпулювання та стратегію аргументативну [204]. 

Схема 1.2.4.1. 

Персуазивний вплив 

 

 

Маніпулятивна метастратегія плюс 

-тактика подачі об’єктивної інформації 

-тактика логічної аргументації 

-тактика об’єднання з опонентом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маніпулятивна метастратегія мінус 

-тактика заклику до чесності 

-тактика образи 

-тактика несприйняття звинувачення 

-тактика звинувачення 

-тактика підтвердження власної позиції 

-тактика зняття відповідальності  

-тактика приниження 

-тактика поради 

-тактика попередження 

-тактика позитивної самопрезентації 

-тактика драматизації  

-тактика іронії та сарказму 

-тактика викривлення інформації 

-тактика спільного міркування та 

заохочення до рішучих дій 

-тактика комбінації 

 

Беручи за основу наведені класифікації, ми пропонуємо власну. Вихідним 

критерієм такої класифікації є модус застосування маніпулятивної стратегії: 
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якщо вона досягається засобами аргументативними, логічними, тобто 

раціональними, – така стратегія кваліфікується як плюс. Маніпулятивна 

метастратегія мінус реалізується тими тактиками, які протиставляються 

раціональному доведенню (схема1.2.4.1). 

Функціонування метастратегій плюс і мінус неможливе в одночасному 

поєднанні. Якщо їх мета лежить у площині переконання аудиторії, прийоми 

втілення можуть бути відповідними: раціональними (метастратегія плюс) чи 

емоційними (метастратегія мінус). Проте раціональність пов’язана з 

емоційністю. Тому не виключені форми їх взаємодії, що може проявитися, 

наприклад, через реалізацію в межах метастратегії мінус тактики 

підтвердження власної позиції чи тактики звинувачення за рахунок логічної 

аргументації (метастратегія плюс) [182, с. 146]. 

Усі вирізненні нами метастратегії і тактики реалізуються або з метою 

створення позитивного образу суб’єкта мовлення, або негативного 

представлення опонента, що часто-густо є тісно взаємопов’язаними. Тому 

надзвичайно важливим є сам когнітивний сценарій як безпосереднє 

розгортання комунікативної ситуації. 

Проаналізований мовленнєвий матеріал дає нам підстави виділяти такі 

когнітивні сценарії розгортання маніпулятивних метастратегій і тактик: 

- сценарій театралізованого дійства; 

- сценарій позитивної самопрезентації; 

- сценарій негативного представлення опонента; 

- сценарій комбінований – позитивна самопрезентація за рахунок понижчення 

соціального статусу опонента; 

- сценарій логічного доведення (апеляція до раціо) [182, с. 146‒147].   

1. 3. Особливості вербалізації маніпуляцій у політичних текстах 

1.3.1. Політичний текст як лінгвістична категорія 

Політичний текст виступає специфічним різновидом тексту, який у 

сучасній лінгвістиці отримав різноманітні трактування. 
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Так, О. Селіванова виділяє низку причин, що зумовлюють відсутність 

єдиної дефініції тексту: 

- формально-структурна різноплановість текстів; 

- функціонально-жанрова, стилістична різноманітність текстів; 

- різниця в підходах до вивчення тексту; 

- абсолютизація його формально-структурного аспекту, орієнтація у 

визначенні тексту на одну або кілька категорій [142, с. 26]. 

Одне із перших визначень тексту пов’язане з його розумінням як форми 

фіксації мовлення. Так, О. Леонтьєв зазначає, що «ми не просто добираємо 

слова у висловлюванні відповідно до оточуючих нас предметів чи явищ, а 

разом із тим будуємо висловлювання відразу як ціле» [101, с. 171‒172]  

І. Гальперін кваліфікує текст як «витвір мовленнєвого процесу», це та 

сукупність, яка є організованою, впорядкованою, завершеною, водночас – 

завжди спонтанною, випадковою, неорганізованою, непослідовною, «це певний 

різновид мовлення, що має свої параметри, котрі відрізняються від параметрів 

усного мовлення» [37, с. 18]. Також дослідник зазначає, що текст не є виключно 

спонтанним мовленням: «він лише імпліцитно розрахований на слухове 

сприйняття; він не тільки лінійний, він не тільки рух, процес – він також 

стабільний» [37, с. 19]. Отже, текст розуміється як складне і різноаспектне 

явище, що має подвійну природу. 

В. Дем’янков стверджує, що текстом є сукупність речень або їх 

фрагментів, які концентруються навколо стрижневого концепту або топіку 

дискурсу, і які в подальшому тлумачить інтерпретатор [53, с. 374].  

В іншому аспекті текст розуміють як одиницю, продукт авторського 

задуму, важливою складовою якого є емоційно-смислова домінанта, що і 

визначає його психологічний зміст (дає можливість визначити різні типологічні 

риси особистості й акцентуації характеру) [22, с. 18].  

Залежно від типу інформації, що актуалізується при породженні та 

сприйнятті тексту, О. Селіванова розрізняє такі типи зв’язності тексту: 
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граматичну, семантичну, смислову, асоціативну, образну, конотативну, 

композиційну, референційну, топікальну. Категорія зв’язності є надзвичайно 

важливою і реалізується як на формальному, так і на смисловому рівнях. Адже 

кожен компонент тексту має бути логічно поєднаним з іншим критерієм 

відповідно до смислового завершення. Саме на цій підставі постає можливість 

членування тексту на окремі його складники [256, с. 217].   

Текст є багатогранним і багатомірним. Як зазначає Т. Єщенко, мовні 

одиниці розміщуються в тексті на різних площинах, утворюючи словесні ряди 

не за ознакою контактного лінійного розміщення, а за семантичними, емоційно-

експресивними, функціональними та іншими ознаками [62, с. 39].  

На думку А. Загнітка, поняття “текст” і “дискурс” варто розмежовувати, а 

не ототожнювати: «Одиницею спілкування виступає текст як специфічна 

знакова структура, якій властива цілісність, завершеність і прагматична 

настанова. Текст як одиниця комунікації повністю виявляється тільки в ситуації 

спілкування. … Тому будь-який писемний текст як елемент текстової 

діяльності на відповідному етапі його існування у свідомості адресата 

розпочинає тлумачитися як дискурс, тому що його повноцінне існування 

неможливе поза його інтерпретацією реципієнтом» [66, с. 14]. 

Політичний текст є складною лінгвістичною категорією, котра 

ґрунтується на виконанні таких комунікативних функцій, які відображають рух 

думок політичного діяча, що виражається системними значеннями мовних 

одиниць – лексичних (номінація понять та явищ реального світу) і граматичних 

(маркування відношення/ставлення). Позиція політика як автора виявляється в 

тому, що він має виразити власні думки в усіх відтінках якомога точніше, але 

при цьому не виходити за межі політичної норми, законів і культури. 

Розуміння природи політичного тексту є неоднозначним. Цей термін 

можна кваліфікувати, як, по-перше, різновид тексту, котрий функціонує в 

політичній сфері. По-друге, як текст, присвячений лише політичній тематиці, як 
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одиницю, створювану відповідною групою людей, що мають приналежність до 

політичної діяльності [135, с. 67].  

К. Репіна наводить детальну низку дефініцій політичного тексту, як-от: 

- текст, який функціонує лише у сфері політики; 

- текст, що відповідає політичній тематиці та присвячений висвітленню різних 

політичних питань; 

- текст, створений людиною, котра має належність до політичного виду 

діяльності; 

- текст, що є колективним продуктом творення з орієнтацією на множинного 

адресата; 

- текст, створений із метою впливу на реципієнтів, результатом чого 

обов’язково має бути виконання останніми запрограмованих дій [137, с. 4].  

Політичний текст можна розуміти і як текст, у якому йдеться про 

актуальні політичні проблеми, тому він спрямований на масову аудиторію [5, 

с. 15].  

Як бачимо, ці визначення знаходяться між собою у відношеннях 

включення, тому політичний текст можна трактувати у двох значеннях – 

вузькому та широкому. Згідно з першим, до політичних текстів зараховують усі 

текстові одиниці, що створені безпосередньо політичними діячами, натомість 

згідно з другим розумінням, політичний текст – це будь-який текст політичної 

тематики [189, с. 196]. 

Особливість політичного тексту виявляється в тому, що він покликаний 

впливати саме на людей, тобто його адресат є груповим, це не індивідум. Як 

зазначає А. Чудінов: «Цільовою метою політичного тексту є його призначення 

впливати на політичну ситуацію за допомогою пропаганди певних ідей, 

емоційного впливу на громадян і спонукання їх до певних політичних 

дій» [187, с. 33]. Іншими словами, політичний текст орієнтований прямо чи 

опосередковано на розподіл влади в суспільстві, на зміну переконань адресата. 
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Ми поділяємо думку К. Репіної стосовно того, що автором політичного 

тексту не є виключно одна людина, − це колективне творіння. Адже цей 

колективний автор має володіти певною сукупністю навичок для втілення 

мовленнєвого впливу, при цьому йому варто зважати і на учасників самого 

політичного процесу, а тому він мусить використовувати різні лінгвістичні 

прийоми для створення тексту: «Він може створювати емоційний настрій 

тексту та імітувати психологічну близькість суб’єкта (автора) і об’єкта 

(реципієнта) комунікації штучно. Автор відбирає і варіює мовні форми таким 

чином, аби, з одного боку, вони максимально повно й адекватно виражали його 

задум, а з іншого – максимально відповідали психології реципієнта і, тим 

самим, були максимально абсолютно сприйнятними та зрозумілими» [136, с. 7]. 

За рахунок цього політичний текст дає можливість створення потрібної 

атмосфери для реципієнтів, аби останні самостійно виконали необхідні 

політичні дії, хоча насправді все було запрограмовано адресантом 

повідомлення із самого початку. 

Дослідження природи політичного тексту доводять, що цей різновид 

тексту виконує певні функції, що нерозривно пов’язані з його головною метою 

– впливом. 

Так, Д. Акопова відзначає, зокрема, такі функції політичного тексту: 

 а) інформативна (мета будь-якого політичного тексту нести достатню 

інформацію про опис події чи про самого політика); 

б) функція впливу та спонукання (політичний текст має переконати 

політичну аудиторію в правильності й розумності інформації, що міститься у 

будь-якому жанрі політичної комунікації) [1, с. 22]. 

Проте наведена класифікація функцій політичного тексту не є повною, 

адже не враховано такий критерій, як ставлення до цільової аудиторії. 

На думку А. Алтунян, до функцій політичного тексту варто зараховувати 

чотири складові: 

1) привернення уваги; 
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2) ідеологічна функція (повне бачення ситуації; політик пропонує лише ключові 

для нього проблеми та масштаб їх вирішення); 

3) переконання аудиторії у правильності заявленої проблеми та запропонованих 

засобах і методах її вирішення (адаптація власної картини світу відповідно до 

картини світу аудиторії); 

4) мобілізація аудиторії на підтримку пропозицій автора [5, с. 23]. 

Звичайно, що всі ці функції виявляються в кожному політичному тексті 

різною мірою, залежно від жанру політичної комунікації, проте всі вони 

існують у синкретизмі, є взаємопов’язаними. 

Залежно від функції, яку виконують політичні тексти, їх розподіляють за 

такими жанрами: 

- ритуальні (інавгураційні промови, вітальні слова тощо), 

- орієнтаційні жанри (договори, укази, доповіді), 

- агональні жанри (лозунг, листівка, виступ на мітингу, які є досить 

експресивними, адже містять заклик до боротьби), 

- інформативні (інформація в газеті, звернення політиків у засобах масової 

інформації) [1, с. 23]. 

За характером інформації політичні тексти можна класифікувати на 

основі таких критеріїв, як характер суб’єкта/об’єкта, функції, належність до 

жанрів усного або писемного виду мовлення, фактор 

монологічності/діалогічності [187, с. 33; с. 61]. 

Розвиваючи цю класифікацію, Д. Акопова пропонує таку таксономізацію 

політичних текстів залежно від характеру суб’єкта мовлення: 

1) політичні (автором є сам політик); 

2) медійні (автором постає журналіст); 

3) непрофесійні (автор – народ або виборці) [1, с. 23]. 

Характер об’єкта-адресата визначає спрямованість політичного тексту – 

держава чи партія.  
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Отже, політичний текст є семантично визначеним феноменом, який 

створюється з метою вербалізації тих чи інших політичних поглядів. Тому 

автор такого тексту намагається при його створенні розмити межі між 

конкретним і абстрактним, що призводить до надання доступу 

громадянам лише до дозволеної інформації.  

Схема 1.3.1.1. 

 президент 

         ↕ 

політичний діяч ↔ політичний діяч 

         ↕ 

     народ 

 

У нашому дослідженні акцентуємо увагу лише на політичних тестах, 

виголошених самим політиком. У цих текстах не лише висвітлено 

політичну проблематику, − в них віддзеркалюються такого роду 

відношення, як “політичний діяч ↔ політичний діяч”, “політичний діяч ↔ 

президент”, “політичний діяч ↔ народ”, “президент ↔ народ” (схема 

1.3.1.1). 

1.3.2. Особливості функціонування мови в політичному тексті 

У сучасному мовознавстві аналіз політичних текстів здійснюють 

практично на всіх мовних рівнях, що є показовими у рамках певного жанру. 

Вихідною точкою при такому дослідженні є принцип антропоцентричності, що 

лягає в основу визначення критеріїв аналізу мовних явищ, передусім із погляду 

вербалізації присутності індивіда, реконструкції мотиваційної та оцінної сфер 

авторської свідомості. 

Так, Л. Шевченко, говорячи про стиль тексту, вказує на його глибинну 

різновекторну пов’язаність із постаттю адресанта, адже індивідуальне мовлення 

має соціокомунікативну природу, а тому аналіз стилю – основних стильових 

ознак, характерних для того чи іншого тексту, – має здійснюватися на 
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екстралінгвістичному тлі – з урахуванням професійних, історико-культурних, 

психофізичних та інших чинників, що вплинули на встановлюваний/мислимий 

спосіб використання мовних ресурсів [193, с. 383–384]. 

Л. Ставицька акцентує увагу на тому, що мовотворчість автора виступає 

ніби породжувальним світом, і структурні зв’язки всередині цього світу 

відповідають зв’язкам усередині функціонально-орієнтованої системи мови. І в 

усьому масиві авторського тексту сукупність конкретних виражальних засобів 

втілюється в значущі мовні факти – фонетичні, лексичні, граматичні, 

синтаксичні тощо [156, с. 14].  

Реалізуючи власні інтенції, адресант концентровано передає суб’єктивну 

реакцію на об’єктивний світ. Слово постає органічною частиною структури 

самого тексту, перетворюючи весь арсенал інформації на частину 

композиційного цілого. Не тільки лексичний, але й всі інші рівні мовної 

системи, реалізовані в політичному тексті, “працюють” на вираження інтенцій 

політика, тих смислів, що він  закладає в текст. 

Тому в політичних текстах ми стикаємось із багатогранним феноменом   

політичної мови, який у сучасному мовознавстві розуміють також по-різному, 

проте він залишається одним із виявів мови загалом. 

Слушним, на наш погляд, виявляється твердження В. Петренко: 

«Політичну мову не можна ставити в один ряд з так званими “спеціальними 

мовами”, оскільки вона тісно переплітається із загальновживаною мовою. До 

того ж “спеціальні мови” використовуються переважно фахівцями у певній 

сфері, тоді як політична мова в тій чи іншій мірі використовується 

представниками широких верств населення. Це і є однією із її 

особливостей» [124, с. 17‒18]. Проте політична мова відрізняється від інших 

різновидів мови, зумовлених сферою функціонування, і вирізняється такими 

особливостями: 

- самою реалізацією на рівні звукового або письмового представлення; 
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- структурою, що включає в себе визначені прийоми, стратегії, тактики, мовні 

ходи, створені політичним діячем; 

- лексикою, що значно відрізняється від інших сфер [122, с. 219]. 

На думку Л. Нагорної, політична мова – це надзвичайно «ефективний 

інструмент, який не лише забезпечує вироблення й передачу політичної 

інформації, але й виступає творцем політичних смислів, могутнім ідеологічним 

чинником. Існуючи у двох формах – вербальній і символічній, політична мова 

диктує правила гри, що ведеться між владою і громадянами. Як елемент 

політичної культури, мова політики може бути і засобом виховання, і 

знаряддям маніпуляції свідомістю» [116, с. 76]. 

Політичну мову можна кваліфікувати і як сукупність висловлювань 

представників влади, у фокусі яких перебувають проблеми політики [254, 

с. 207]. 

Аналізуючи природу цього феномену, А. Чудінов зазначає, що існування 

політичної мови як окремої знакової підсистеми в складі національної мови є 

досить дискусійним. Адже є припущення, що політична мова постає на основі 

іншого варіанта певної мови. Проте таке твердження не правомірне, оскільки 

політична мова все ж таки не виходить за межі граматичних і лексичних норм, 

притаманних тій чи іншій національній мові. Отже, на думку дослідника, 

«політична мова – це, звичайно, не особлива національна мова, але мова, котра 

орієнтується на сферу політики як варіант національної (російської, англійської 

чи іншої) мови» [187, с. 32].  

В. Петренко вирізняє в межах політичної мови такі різновиди: 

- мову публічних виступів політичних діячів у різних проявах (заява, 

інтерв’ю, прес-конференція, радіо- та телевиступи, звернення); 

- мову функціонування політичних інститутів (мова партійних з’їздів, 

урядових засідань та ін.); 

- парламентська мова (мова дебатів); 
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- мова політичної пропаганди і політичної реклами (мова радіо-, 

відеороликів, плакатів, листів); 

- мова політичних документів (договори, закони, меморандуми, угоди, 

програми політичних партій, протоколи засідань); 

- мова засобів масової інформації (передачі на політичні теми, політичні 

новини на радіо та телебаченні, рубрики про політичні події в пресі, заяви 

політичних коментаторів тощо); 

- мова виборів  [124, с. 21‒22]. 

А. Бєлова політичну мову розглядає у двох аспектах: писемному та 

усному. До першої, писемної політичної мови, належать протоколи, документи, 

договори, угоди, політичні новини, що надруковані, а також деякі форми 

політичної реклами, такі як політичні листівки й плакати. До усної ж форми 

політичної мови дослідниця зараховує публічні виступи політичних діячів, 

теле-, радіоінтерв’ю, прес-конференції, виступи, парламентські дебати 

тощо [19, с. 154]. 

Фактично однією з основних цілей аналізу політичного мови є пошук 

шляхів адекватного відбору мовних засобів для маніпуляції свідомістю 

внаслідок створення конкретного політичного ефекту [243, p. 780]. А тому, на 

нашу думку, всі мовні рівні можуть брати участь у здійсненні цього; тобто в 

більшості випадків маніпулятивний ефект політичного дискурсу створюється за 

рахунок використання лексичних засобів і поширюється аж до рівня 

прагматики. 

На лексичному рівні в основному досліджують смислове навантаження 

слова, метафори, вербальні символи, евфемізми тощо [219]. На граматичному 

рівні вивчають обрані для здійснення впливу функціональні системи та їх 

організацію в рамках різних ідеологічних ситуацій [217]. Проте лінгвісти 

звертають увагу і на дослідження більш прагматичного характеру, коли в 

центрі аналізу перебувають імплікатури текстового змісту, особливі мовленнєві 

акти тощо [244]. 
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Лексичний рівень є, без сумніву, продуктивним при лінгвістичному 

аналізі політичного тексту й на сьогодні найбільш розробленим у працях 

А. Загнітка [66], І. Самойлової, О. Подвойської [140], В. Петренко [125] тощо. 

Саме лексика виступає первинним носієм змісту і надає авторові 

найбільші можливості для добору засобів вираження його думки, деякою мірою 

і почуттів. Цей рівень відтворює індивідуальні особливості стилю автора, 

філософські та естетичні погляди політика. 

Для писемного/усного мовлення політиків на лексичному рівні є 

характерним використання професійної політичної термінології, кліше і 

штампів, фразеологічних виразів, запозиченої лексики, загальноприйнятих 

скорочень та абревіатур, власних назв, неологізмів, синонімічних рядів тощо. 

Крім того, специфіка лексичного рівня може бути пов’язана з добором 

слів: об’єм словника, тематичні або семантичні групи слів. Такі явища, як 

правило, можна розглядати лише на основі аналізу всього доробку політика. 

К. Серажим, аналізуючи засоби, характерні для сучасної політичної мови, 

вирізняє такі групи функціонально-політичної лексики: 

1) “категоричні” квантори та “квантори квазікатегоричні” (завжди, 

відсутність, ніде, єдиний, зазвичай тощо); 

2) фазові й “трансформаційні” показники (за планом, занепад, криза, 

розвиток, прорив, трансформація та ін.); 

3) позитивні показники ранжування (пріоритет, сутність, кредо, 

домінування і под.); 

4) належність до можливих світів (ілюзорний, демагогія, зомбувати, 

надуманий, фантастичний, брехня, наклеп тощо); 

5) ментальні стани, дії та їх характеристика (шалений, божевілля, 

логічний, тлумачити, передбачати, безумство, пророкувати та ін.); 

6) вираження контрасту (на противагу, навпаки, однак, тоді – тепер, 

реалізм – емоції, конструктивізм – демагогія, завтра – учора – сьогодні і под.); 
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7) “семіотичні” категорії, притаманні лише відкритому ірраціоналізму 

ідеології (знак, символ, почуття, відчуття); 

8) лексика володіння (привласнити, володіти, захопити тощо); 

9) номінації соціальної дії (збуджувати, маніпулювати, коригувати і 

под.); 

10) каузальні й “квазікаузальні” слова (незалежність, основа, причина, 

підґрунтя, наслідок та ін.); 

11) лексика із оцінною семантикою (вільний, демократичний, 

патріотичний, національний, незалежність тощо); 

12) концептуалізація доцільної діяльності (вибір, мета, завдання, ціль, 

необхідність, альтернатива) [147, с. 253–256]. 

Наведені групи політичної лексики обслуговують політичний дискурс, 

проте не є суто його засобами апріорі, адже можуть належати і до інших сфер 

залежно від жанрової специфіки текстів. 

Що стосується морфологічного рівня мови, він надає значно менше 

можливостей для вираження інтенцій, комунікативних стратегій і тактик, ніж 

лексичний та синтаксичний. Це пов'язано з обмеженою кількістю 

морфологічних способів вираження подібного змісту: «Морфологія та 

словотворення є рівнями, які постачають засоби для найбільш адекватного 

вираження відправником своїх думок, але основне навантаження падає на 

слово, без якого немає комунікативної діяльності» [126, с. 166]. Однак, на наш 

погляд, морфологічний рівень демонструє найяскравіші засоби конотації, 

пейоративи, демінутиви тощо. 

Синтаксис політичного тексту (А. Загнітко [66], Н. Деренчук [56]) 

передбачає вивчення мовно-виражальних прийомів, конкретних образів, що 

втілюються в синтаксичній тканині в певних жанрах політичного дискурсу і в 

стилі окремо взятого політика. Слушною, на наш погляд, є заувага А. Загнітка з 

приводу того, що синтаксис політичного тексту відіграє не менш важливу роль, 

аніж лексичний його рівень: «Думка, що в синтаксисі меншою мірою, ніж у 
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лексиці, відображаються особливості політичної комунікації, не може бути 

визнаною як коректна, оскільки синтаксична організація мовлення як форма 

для вираження відповідного змісту грає суттєву роль у вияві функції 

впливу» [66, с. 8–9]. 

Увага в політичному тексті може акцентуватися й на дослідженні 

паралельних конструкцій, еліптичних речень, парцеляції, антитези, градації, 

анафори, епіфори, приєднувальних конструкцій, діалогічності, речень із чужим 

мовленням (цитація) тощо разом із графічними елементами (лапки, жирний 

шрифт тощо) [173, с. 30]. При цьому аналіз речень політичного тексту окремо 

проводитися не може, адже це призведе до необ’єктивних висновків. Саме 

інформація, втілена в реченні, демонструє широкий контекст, ‒ а це, у свою 

чергу, означає, що лінгвіст має виходити за межі прагматично заангажованого 

речення й апелювати до змісту політичного тексту загалом, до масштабного 

синтагматичного оточення. 

Отже, синтаксис політичного тексту має розглядатися не в сенсі побудови 

словосполучень та речень з їх сукупним значенням, а як ціннісно маркована 

цілісність, важливий засіб створення мовленнєвого образу чи портрету 

політика. 

Таким чином, політичний текст варто розглядати не лише під 

кутом зору його лексико-синтаксичної будови, а й з позиції прагматичних 

інтенцій автора-політика, в яких відображається специфіка його 

особистості. 

1.3.3. Комунікативна особистість vs комунікативна поведінка політика 

У сучасному мовознавстві існують різні типології особистості, які 

виділяють на підставі модусів реалізації мовної компетенції. Так, В. Красних 

говорить про чотири типи особистості:  

- людина, котра говорить – особистість у мовленнєвій діяльності (у фокусі 

уваги перебувають процеси породження та сприйняття мовленнєвих текстів); 
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- мовна особистість – особистість, яка виявляє себе безпосередньо в 

мовленнєвій діяльності лише за умови володіння певною сукупністю знань, 

уявлень, що зберігаються в її мовній свідомості; 

- мовленнєва особистість – особистість обирає та здійснює певну стратегію або 

тактику, а також визначає арсенал лінгвальних і екстралінгвальних засобів у 

спілкуванні; 

- комунікативна особистість – конкретний учасник комунікативного акту, 

котрий реально діє в цій комунікації [93, с. 50‒51]. 

Питання комунікативної особистості висвітлено у доробку таких вчених, 

як М. Голєва [39], І. Голубовської [43], А. Загнітка [65], Ю. Караулова [255], 

Н. Мельник [109] та ін.  

На думку М. Голєва, який висунув гіпотезу про лінгвоперсонологічну 

функцію мови, остання обслуговує різні типи мовної особистості: «між 

будовою персонологічного простору, створеного певним мовленнєвим 

колективом, і будовою мови існують корелятивні відношення двох типів: 

взаємодетермінація та ізоморфізм» [39, с. 4]. 

У нашому дослідженні ми будемо звертатися до комунікативної 

особистості і притримуватися того ж погляду, що й І. Голубовська, яка, 

порівнюючи моделі типів особистості в інтерпретації В. Красних і В. Карасика, 

визначила комунікативну особистість як конкретний вияв мовленнєвої 

особистості за тих або інших комунікативних обставин, що співвідноситься з 

останньою як часткове із загальним [43, с. 27]. 

При дослідженні комунікативної особистості керуються певними 

методами. Так, Ю. Горицька виділяє як загальнонаукові методи (індуктивний, 

лексикографічний метод математичної лінгвістики), так і специфічні 

лінгвістичні методи. До специфічних вона зараховує: 

- метод реконструкції мовленнєвої особистості (метод структурного 

моделювання, лінгвориторичної реконструкції, біографічний); 
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- мовленнєве портретування (поетапний опис носія мови з мовними 

особливостями моделювання на різних рівнях граматики, починаючи від 

фонетики і закінчуючи синтаксисом); 

- методи комплексного та рівневого портретування,  

- методи комунікативного та генезисного портретування [46, с. 92‒93]. 

Аналізувати мовну особистість можна за декількома рівнями. Так, 

М. Китайгородська за Ю. Карауловим виділяє певні параметри аналізу: по-

перше, це рівень лексики (дослідник аналізує лише той словниковий, лексико-

граматичний фонд, що використовує особистість), по-друге, це рівень тезаурусу 

(у центрі уваги перебувають лінгво-когнітивні особливості, що роблять 

особистість упізнаваною, відображаючи її картину світу) та, по-третє, 

прагматикон (увага акцентується на цілях, комунікативних ролях, які 

формуються лише в тому чи іншому процесі комунікації) [79, с. 4]. 

Дослідження мовної особистості політика базується на загальних 

методологічних принципах і підходах, що сформувалися в сучасній 

антропоцентричній лінгвістиці. А. Загнітко зазначає, що ключовою рисою для  

персоналізму є людська особистість у її антропологічній всезагальності, 

оскільки вона – індивідуальна, неповторна й одинична: «Особистість постає 

єдиною реальністю, що мотивує необхідність розмежування індивіда й 

особистості. … Особистості в персоналістському тлумаченні властива єдність 

трьох характеристик: екстеріоризації, інтеріоризації та трансценденції. 

Екстеріоризація виявлювана в реалізації особистості назовні,  інтеріоризація – 

як внутрішнє її зосередження, власний духовний світ. Перебуваючи в активній 

взаємодії та трансцендентному русі, вони зорієнтовані на вищі цінності – 

істину, красу, благо» [65, с. 151–152]. 

А. Артюхова зазначає, що тип комунікативної особистості формує 

сукупність лінгвальних, паралінгвальних та екстралінгвальних 

характеристик [9, с. 80]. 



77 

 

Г. Матвєєва вважає це поняття набором мовленнєвих пріоритетів мовця 

за конкретних обставин для актуалізації певних намірів і стратегій впливу на 

слухача [108, с. 14]. 

М. Китайгородська й Н. Розанова зазначають, що функціональною 

моделлю комунікативної особистості є її мовленнєвий портрет [79, с. 4]. 

Політик – це насамперед людина, яка реалізується в політичному 

дискурсі загалом та в політичних текстах зокрема, виступає користувачем мови 

у сфері політики, особливості котрої формуються згідно з певними рамками 

інституціонального політичного дискурсу. 

О. Шейгал, аналізуючи базові концепти політичного дискурсу, пропонує 

фреймову модель розгляду поняття “політик”, розроблену на матеріалі 

номінацій політичних діячів у словниках. Ця модель містить ключові ознаки 

політика: 

- визначення статі; 

- визначення віку; 

- регіон представлення; 

- чи притримується певної політичної орієнтації; 

- належність до якого-небудь політичного інституту; 

- чи є носієм певних якостей: а) професійно-ділових (досвід/ступінь 

професіоналізму, працелюбність, комунікативні особливості); б) морально-

етичних (чесність, принциповість, патріотизм); в) психічних (інтелект, 

воля) [194, с. 116–117]. 

Важливою складовою мовленнєвої діяльності політика є її ціннісний 

аспект. Він ґрунтується на визнанні того, що цінності характеризуються такими 

властивостями, як людський фактор стосунків та їх соціальна зумовленість. 

Тому важливим компонентом цінності є сама оцінка: адже те, яких цінностей 

притримуються політики, що для них є вартісним, детермінує не тільки їх 

належність до того чи іншого політичного руху, а й засвідчує політичні 

орієнтири та інтереси [155, с. 10]. 
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Поняття цінності в сучасній політичній лінгвістиці корелює з поняттям 

антицінності. Під терміном “цінність” (у рамках політичного дискурсу) 

розуміють те, що «суб’єкти політичної діяльності (конкретні люди-політики, 

політичні рухи, партії тощо) вважають найбільш важливим для себе, чого вони 

прагнуть, за що готові боротися» [187, с. 48]. З огляду на це політичними 

цінностями/антицінностями можна кваліфікувати демократію, свободу, права 

нації та людини тощо [178, с. 161]. 

М. Цуциєва пропонує визначати політика як особу, котра завжди все 

оцінює, висловлює свою точку зору на певні речі: «Державний діяч 

зацікавлений у тому, щоб люди погодилися: усі дії, вчинені ним, є виключно 

єдино правильними. І, зважаючи на те, що мова політика має бути оформлена 

відповідно до обраних комунікативних стратегій і тактик, вона мусить бути ще 

яскравою і прагматично значущою: сучасний політичний діяч зобов’язаний 

майстерно володіти системою зображально-виражальних засобів, аби впливати 

на аудиторію; даючи оцінку подіям, мати можливість розраховувати на її 

реакцію» [184, с. 140]. 

На думку А. Чудінова, у будь-якого політичного діяча можна виявити 

систему цінностей, керуючись при цьому такими критеріями, як:  

- висока частотність слів з імпліцитною семантикою 

“цінність/антицінність”, на кшталт свобода, економічне зростання тощо; 

- уявлення про “цінність/антицінність” як об’єкта боротьби; 

- формулювання власного визначення понять, які корелюють із 

цінностями/антицінностями; 

- характеристика і зіставлення “наших/своїх” (власне свого, своєї країни, 

своєї партії) та “чужих” (те, що характерне для іншого політика, держави, партії 

чи ідеології) в аспекті “цінність/антицінність”, наприклад, з одного боку, 

демократія, та тоталітаризм, репресії ‒ з іншого [187, с. 49‒50]. 

Політик – це водночас і когнітивно-мовленнєвий суб’єкт власного 

дискурсу (Я-індивідуальне, він – політик як унікальна мовленнєва особистість), 
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і суб’єкт інституціонального дискурсу (Я-соціальне, він – політик як 

представник певного соціального інституту). Як мовленнєва особистість 

політичний діяч реалізує себе в дискурсивних діях, що трансформуються в 

дискурсивну особистість, яка виявляє власні індивідуальні ознаки: етнічні, 

вікові, професійні, гендерні тощо [76, с. 235]. 

У політичних текстах ми визначаємо не власне комунікативний тип 

особистості, а тип її комунікативної поведінки. 

Під поняттям комунікативної поведінки розуміють сукупність норм і 

традицій спілкування конкретного народу, групи людей чи окремої 

особистості [161, с. 3]. 

На думку Н. Формановської, комунікативна поведінка «притаманна 

учаснику діалогічного спілкування, котрий постійно враховує соціальні та 

психологічні ознаки партнера, його мовленнєві інтенції (наміри), приховані 

змісти, а також тактики перехоплювання ініціативи, коли потрібно вступити у 

спілкування з власною реплікою» [171, с. 43]. Тож за такого визначення 

частиною комунікативної поведінки є власне мовленнєва поведінка. 

Ж. Юр’єва, притримуючись погляду О. Сковороднікова, зазначає, що така 

поведінка виражається у виборі системи продуманих поетапних мовленнєвих 

дій, що спрямовані на досягнення кінцевої комунікативної цілі в процесі 

комунікативної ситуації [200, с. 21]. 

Отже, комунікативна поведінка постає як певний спосіб взаємодії Я-

мовця (того, хто говорить) з іншими людьми на основі реалізації 

комунікативних стратегій і тактик. 

У сучасній соціології прийнято виокремлювати два основні види 

поведінки під час спілкування – кооперативну та конфліктну (конфронтаційну). 

Однак слушним видається кваліфікувати ще один вид – нейтральний. 

Так, А. Корольова називає їх трьома типами стратегічної лінії 

комунікативної поведінки, зазначаючи, що залежно від ситуації учасники 

обирають цілком різні комунікативні стратегії й тактики. Відповідно, такий 
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вибір продиктований інтенціями комунікантів, які зумовлені їхніми психічними 

установками. Відтак, у конфліктній ситуації мовець буде зорієнтований «на те, 

щоб активно і самостійно домагатися власних цілей/інтересів, не звертаючи 

уваги на інтереси партнера/партнерів, що беруть участь у конфлікті, це відбиває 

прагнення одного з учасників спілкування взяти перевагу, самоутвердитися, 

нав’язати своє бачення і рішення проблеми, не прагнучи до спільних дій» [90, 

с. 51]. За таких умов мовець керуватиметься тими стратегіями й тактиками, у 

яких буде превалювати агресія, залякування, звинувачення, незгода, 

висміювання, образа, докір, провокація, домінування та дискредитація 

опонента [200, с. 21]. 

На думку І. Гулакової, у межах зазначеного типу поведінки реалізуються 

маніпулятивні дії. Це пояснюється тим, що комуніканти почасти свідомо 

обирають конфліктну лінію поведінки, відповідно вони самі створюють 

конфліктну ситуацію задля реалізації власного впливу на адресата [51, с. 11]. 

Слушним видається погляд В. Анохіної на конфліктний тип 

комунікативної поведінки як на дисгармонізовану, деструктивну організацію 

ситуації спілкування [6, с. 66]. 

Таким чином, за конфліктного типу комунікативної поведінки всі 

вербальні засоби спрямовані проти адресата/опонента. 

При кооперативній поведінці учасники комунікативної ситуації 

намагаються не спричиняти конфлікт, вирішувати проблеми мирними шляхами. 

На думку В. Дудченко, кооперативний тип поведінки можна називати ще 

й конструктивним, оскільки людина, яка реалізує цей тип, послуговується всіма 

засобами раціонального формату [61]. 

У стратегіях й тактиках цього типу поведінки будуть домінувати 

співпраця, згода, схвалення, пропозиції, довіра та компроміс [200, с. 21]. 

В. Анохіна зазначає, що кооперативний тип комунікативної поведінки 

забезпечує організацію розгортання мовленнєвого спілкування в гармонії та 

реалізує підтримку балансу сторін учасників [6, с. 66]. 
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Нейтральна комунікативна поведінка займає проміжну позицію між 

конфліктною та кооперативною. І. Гулакова зазначає, що такий тип поведінки 

характеризується  ігноруванням адресантом свого партнера, «наміром уникнути 

спілкування з людиною, котра потенційно може завдати “комунікативних 

незручностей” мовцю». При цьому комунікант реалізує тактики контролю над 

ініціативою, прохання, мовчання та замовчування, ігнорування в межах 

звичайної ситуації комунікативного спілкування [51, с.13]. 

За такої поведінки комунікант намагається не звертати уваги на свого 

партнера, який прагне довести комунікативну ситуацію до конфлікту, та прагне 

взаємодіяти з останнім так, аби звести розбіжності в їх поглядах до 

мінімуму [90, с. 52]. Відповідно вибір стратегій і тактик залежатиме від ступеня 

поступливості мовця та його бажання уникнути будь-яких гострих ситуацій, не 

вступаючи при цьому ані в співпрацю з опонентом, ані в дискусію з ним. 

Отже, тип комунікативної поведінки політика – це дискурсивно-

текстовий феномен, що реалізується за допомогою певних стратегій і 

тактик у політичних текстах. Адже саме через тексти різною мірою 

простежуються надіндивідуальні та індивідуальні особливості, 

притаманні тому чи тому типу комунікативної поведінки політичного 

діяча. 

Під таким кутом зору ми аналізуємо тип комунікативної поведінки 

особистості, яка виявляє себе через певні мовно-мовленнєві характеристики: до 

уваги ми беремо сам текст, що буде розглянутий нами як персонотекст, тобто 

текст в розрізі прояву в ньому властивостей і ознак типу комунікативної 

поведінки політичного діяча. 

Висновки до розділу 1 

1. Модерні лінгвістичні тенденції в гуманітаристиці засвідчують постійну 

зміну поглядів на такий складний феномен, як дискурс. Проте в сучасному 

науковому світі єдиного й чіткого трактування дискурсу досі не існує. Це 

пояснюється тим, що поняття “дискурс” може мати стосунок до різних явищ і 
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предметних сфер, і на кожній науковій ділянці може виділятися певна важлива 

його дистинктивна ознака, яка становить найбільший інтерес для цієї галузі 

наукового знання. 

2. Політичний дискурс є одним із видів дискурсу, в центрі якого 

перебувають такі категорії, як “політика”, “власне політичний діяч”, “політичні 

події” та “люди, які висвітлюють політичні питання”. У політичному дискурсі 

реалізуються не тільки притаманні тій чи іншій країні культурні традиції, а й 

відбиваються відмінні соціальні ознаки і характерні риси лінгвосоціуму тієї 

країни, мовою якої він оформлений.  

3. Наше розуміння політичного дискурсу пов’язане з його 

інституціональною організованістю та тематичною сфокусованістю, з 

виконанням ним функцій підтримки й зміни відносин домінування та 

підпорядковування в певній політичній соціоспільноті. 

4. Політика як центральне поняття політичного дискурсу постає 

своєрідною грою, котра визначена чіткими правилами та, що більше, законами. 

Тому політичний дискурс виступає потужним засобом переконання, важливою 

стратегічною зброєю у цій грі, яка може забезпечити гравцю (політику) 

перемогу. 

5. Будучи завжди зверненим до конкретно визначеної аудиторії, 

політичний дискурс має відповідну форму комунікації, що в науковому світі 

отримала назву політична. Оскільки дистинктивною ознакою політичної 

комунікації є вплив на цільову аудиторію, політичні діячі у своєму мовленні 

намагаються застосувати найвдаліші, найкоректніші вербальні та невербальні 

одиниці. 

6. Інституційному політичному дискурсу притаманний персуазивний 

вплив, що реалізується за допомогою різних засобів аргументації та маніпуляції 

в межах тексту.  

7. У нашому дослідженні ми чітко розмежовуємо поняття “персуазія” та 

“аргументація”. У випадку персуазії інтенція адресанта визначається у межах 
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його бажання переконати адресата виконати/не виконати певну 

посткомунікативну дію, яка є бажаною для адресанта; при цьому можуть 

використовуватися не тільки раціональні, а й емоційно заангажовані способи 

вербального/невербального впливу. Натомість при аргументації наміри 

адресанта лежать у площині переконання за рахунок логічної правильності 

викладу думок, наведення раціональних аргументів, спрямованих на 

досягнення консенсусу. Таким чином, персуазія не може бути зведена лише до 

аргументації, оскільки механізми першої є складнішими і масштабнішими. На 

нашу думку, категорія персуазивності корелює з категорією аргументативності 

як ціле зі своєю частиною, адже засоби аргументації можуть успішно 

реалізовувати персуазивний комунікативний вплив, який часто-густо може 

набирати маніпулятивного характеру. 

8. Чіткого розмежування між персуазивним впливом і маніпуляцією не 

існує. Це пояснюється тим, що персуазивні наміри можуть і не виражатися 

експліцитно, при цьому мовленнєвий вплив вже не буде мати маніпулятивного 

характеру. 

9. Персуазивний вплив ми розглядаємо в таких термінопоняттях, як 

“політична мова”, “політичний текст”, “персонотекст”, “маніпулятивні 

метастратегії і тактики”, які втілюються за допомогою засобів морфологічного, 

лексичного та синтаксичного мовних рівнів, що сукупно кваліфікують 

комунікативну поведінку того чи іншого політичного діяча як належну до 

певного типу. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПОЗИЦІЇ “СВІЙ ↔ ЧУЖИЙ” У 

МОВЛЕННІ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ 

2.1. Загальна характеристика опозиції “свій ↔ чужий” 

Категорії “свій” і “чужий” є двома компонентами традиційної бінарної 

опозиції, що лежить в основі ключових дихотомій світових культур, набираючи 

проявів в окремих сферах наукового пізнання, зокрема політичного. 

Проблема категорій “свій” і “чужий” в аспекті їх опозиційного 

протиставлення висвітлена в працях таких науковців, як О. Бєлової [21], 

О. Дубчак [60], Н. Кривди [94], Т. Кузнєцової [97], О. Олійник [120], 

О. Селіванової [143], Т. Семашко [145], Г. Яворської [201] та ін. 

Категорії “свій” і “чужий” виступають предметом міждисциплінарного 

вивчення, реалізуючись у таких типах світогляду, як міфологічний, релігійний, 

культурний та філософський. 

У міфології категорія “свій” маркує належність до сім’ї, роду, клану, 

общини. Тобто позначає все, що спроможне описати культуру того чи іншого 

етносоціуму. Відповідно чуже функціонує поза межами світогляду групи, до 

якої належить індивід. У світосприйнятті предків чужий поставав як нелюдь, 

позбавлений суті людської природи, він – дикий, дивний, незбагненний [8, 

с. 86].  

Натомість чуже в культурі категоризується як щось невідоме, незвичне, 

гріховне й неприйнятне, опозиційне до ознак народної культури та народних 

звичаїв, традицій, які маркують категоріальне поле свого [21, с. 7]. 

У філософії ж категорії “свій” і “чужий” звернені до онтології буття 

людини: своє – це завжди моє, корелюючи з пропорційно Я/мені; натомість 

чуже постає як Інакше (Інше) – разом із Я-моє вони виступають елементами 

внутрішнього психічного світу людини: «Саме поєднання категорій Я та Ми, а 

далі Вони, Свої – Чужі й зумовлює поступове зростання нескінченного поля 

духовності, яке водночас скероване на усвідомлення людиною самої себе, що 

не є можливим поза дослідженням усього спектру міжлюдських стосунків та 
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взаємодій із навколишнім світом: Усесвітом, природою», – зазначають 

О. Гужва та П. Подорожний [50, с. 116]. 

На думку Ю. Лотмана, своє і чуже є культурними константами. Їх 

опозиційне протиставлення виявляється в поділі світу на такі макропростори: 

- наше – їхнє; 

- своє – чуже; 

- культурне – вороже; 

- безпечне – небезпечне;   

- гармонійно організоване – хаотичне [103, с. 175]. 

Ю. Степанов також притримується погляду, що ці категорії належать до 

кола культурних констант [159, с. 480]. А тому лише при зіткненні своєї 

культури із чужою яскраво виявляються відмінності “своєї” картини світу та 

“чужої”.  

Досліджуючи бінарне протиставлення свого і чужого, Л. Гудков зазначає, 

що така дихотомія є архетипом і основою людської самосвідомості. Саме вона 

розділяє соціальну реальність на своїх і чужих, визначає будь-які типи 

соціальних дій – від моральних уявлень до професійних і правових відносин. А 

тому нерідко чужий може сприйматися як ворог [49, с. 22].  

Далі у зв’язку з поляризацією суспільства виміри своїх і чужих, на наш 

погляд, розвиваються через відносини герой ↔ ворог. Відповідно постають 

друзі (категорія “свій”) та вороги (категорія “чужий”), що в подальшому 

формує код поведінки людини. 

Звернемося до словникових дефініцій термінопонять “свій” і “чужий”. 

Номен “свій” реалізує такі значення: 

1) той, що належить собі, який є в себе; 

2) перебуває в родинних, дружніх чи інших близьких стосунках або 

пов'язаний місцем постійного проживання, спільною працею, спільними 

переконаннями; 
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3) особливий, своєрідний, унікальний, бо властивий тільки цій 

людині [245]; 

4) рідне, вітчизняне [246, с. 1298]. 

Значення номена “чужий” можна представити так: 

1) належить комусь іншому, невласний, не свій; 

2) не пов'язаний родинними зв'язками з кимось; нерідний; 

3) який не перебуває у близьких взаєминах із кимось, не пов'язаний 

спільністю умов життя, праці; сторонній; 

4) який не є батьківщиною або місцем постійного проживання для кого-

небудь; 

5) який має інші прагнення, погляди, інтереси тощо [245]; 

6) незнайоме, невідоме; наприклад, не з нашого будинку, сім’ї та взагалі 

землі, тобто іноземний [249, с. 687]; 

7) здобуте, зароблене не своєю працею, зусиллями; 

8) те, що є продуктом мислення (слова, ідеї, думки) когось іншого, 

присвоєне; 

9) незвичне за виявом; 

10) те, що не відповідає поглядам, інтересам, прагненням когось [246, 

с. 1617]. 

Для кращого розуміння змістового наповнення зазначених категорій, 

застосуймо лексико-семантичний аналіз номена “чужий” із подальшим 

виділенням семем і сем. Так, семема (окреме лексичне значення слова) 

реалізується на рівні мовлення як лексико-семантичний варіант у рамках 

певного контексту [160, с. 44]. А сема є компонентом цього значення, 

значущість якої (архісема, диференційна сема) виявляється лише в процесі 

зіставлення слів. 

Беручи за основу структурний компонентний аналіз, виділяємо такі семні 

складові, що притаманні номенам “свій” і “чужий”: 

 “свій”: 
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- ‘належить до Я’; 

- ‘рідний, пов’язаний родинними або іншими стосунками’; 

- ‘вітчизняний, має належність до Батьківщини’; 

- ‘особливий, своєрідний, унікальний’; 

 “чужий”: 

- ‘не свій, належний комусь’; 

- ‘нерідний, не пов’язаний родинними зв’язками’; 

- ‘неблизький, сторонній’; 

- ‘який належить іншій країні’; 

- ‘який має інші погляди, прагнення’ [180, с. 154‒155]. 

На думку О. Дубчак, розмежування своїх і чужих відбувається «на основі 

трьох типів посесивних відношень: власне належності/неналежності, кровної 

пов’язаності/непов’язаності, духовної спільності/відмінності» [60, с. 9]. Однак 

уявлення про свій є необмеженим і може розгортатися в площині зрозумілого, 

відомого, усталеного, а чужий – у площині невизначеності, територіальної 

невідповідності тощо. 

Утворення дихотомії “свій ↔ чужий” спричинене категоризацією мовцем 

світу відносно себе: «Основу цього феномену складає фігура мовця – Я, що 

зумовлює егоцентричний характер такого утворення. Для визначення меж між 

“своїми” і “чужими” необхідне розуміння себе як Я в протиставленні 

ІНШОМУ», ‒ зазначає О. Кішина [81, с. 176]. На думку дослідниці, смислова 

модель зазначених категорій в їх опозиційному протиставленні утворюється у 

зв’язку з представленням «сферичного простору», в якому об’єднані центральні 

та периферійні компоненти, причому «дуалістичний характер досліджуваної 

дихотомії визначається виділенням двох основних структурних компонентів – 

сфери “свого” та сфери “чужого”, що виформовуються навколо фігури суб’єкта 

мовлення. Різні явища, що входять до особистої сфери суб’єкта мовлення, 

формують сферу “свій”. Те, що виходить за межі особистої сфери мовця, 

утворює простір сфери “чужий”» [82, с. 49]. 
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Семні складові термінопонять “свій” і “чужий” засвідчують, що 

диференціація за двома векторами “своє” і “чуже” вибудовується на основі 

того, як окремий індивід або група індивідів (мовців) сприймає світ. 

Етимологічне значення “свій” розкривається як ‘власне, споріднене’, 

походячи від індоєвропейського *sŭ- ‒‘рід, народжувати’ [251, с. 194]. У свою 

чергу, “чужий” інтерпретується як те, що ‘належить іншому, не своє’. 

Вважається, що це слово було запозичене сучасними мовами з прагерманської 

*peudō- ‘народ’. Первинне значення цієї праформи було ‘германський’, однак 

згодом відбувся процес генералізації, і це слово почало вживатись у значенні 

‘чужий узагалі’ в германських мовах [252, с. 352].  

Категорії “свій” і “чужий” не можуть існувати одна без одної. Це 

пояснюється дихотомічними, бінарними зв’язками, що існують у природі, адже 

світ – дуалістична об’єктивна реальність. Тому опозиція “свій − чужий” 

виявляється в будь-чому та на різних рівнях організації матерії [180, с. 155].  

Щодо цього Т. Семашко зазначає: «Належачи до категорій свідомості, що 

забезпечують орієнтацію людини в навколишньому просторі та впливають на 

процеси пізнання, бінарна опозиція свій – чужий осмислюється на різних 

рівнях: міжособистісному/міжгруповому/міжетнічному, на яких відбувається 

усвідомлення себе як об’єкта пізнання і можливості самоідентифікації, далі 

усвідомлення себе  членом своєї групи (Я/Ми – свій/свої), згодом – інших, не 

таких, як Я (Ти/Вони – чужий/чужі), що дозволяє з’ясувати її роль у 

внутрішньому світі індивіда та в його зовнішньому спілкуванні» [145, с. 87]. 

Більше того, дихотомія “свій – чужий” може розгортатися в межах певних 

концептів, наприклад, Батьківщини, сім’ї, національності. Вбираючи соціально-

історичні та етнопсихологічні зумовленості, ця опозиція може пролити світло 

на особливості певного виду національного характеру [177, с. 192]. 

Спираючись на психологічні та лінгвістичні розвідки, можна підтвердити, 

що дихотомія “свій – чужий” існує як у внутрішньому, так і в зовнішньому 

форматі. І. Кон стверджує, що необхідною для визначення природи та 
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діяльності людини є подвійна форма опису суб’єктно-об’єктної її 

характеристики: «зовнішня (форма) як об’єктивно детерміноване, причинно 

обумовлене, або внутрішня – у термінах суб’єктивних цілей, мотивів і 

прагнень» [85, с. 32]. Тому уявлення про своє і чуже як внутрішню опозицію 

насамперед звернено до особливостей духовного й душевного світів індивіда, 

до того, як сама особистість сприймає себе і як бачать її інші. Таке роздвоєння 

внутрішнього Я в людині сприяє глобальному пізнанню самого себе, що 

можливе лише в контексті стосунків з іншими людьми [85, с. 247]. Натомість 

зовнішня опозиція характеризує статус людини, процеси її соціальної 

самоідентифікації, виступаючи «засобом об’єднання з одними і дистанціювання 

з іншими» [145, с. 87]. 

Бінарна опозиція “свій – чужий” більшою мірою вирізняється в процесі 

людської комунікації, як в її усній, так і писемній формі. Тому чужі/інші 

стають важливою ознакою такого міжгрупового спілкування [143]. Більше того, 

ця дихотомія впливає на укорінення стереотипів. Так, О. Селіванова 

характеризує дихотомію “свій – чужий” через стереотипні відношення, 

зазначаючи, що в етносвідомості така фіксація стереотипного протиставлення 

виформовується через специфіку ієрархії колективних цінностей та оцінок, 

етичних норм і настанов [143, с. 27]. 

Ми цілком погоджуємося з думкою О. Матвєєвої, що категорії “свій” і 

“чужий” містять аксіологічну складову. Така оцінка є багатогранною й може 

виражатися за допомогою лексем хороший/поганий або кращий/не такий 

гарний. Ця аксіологічна шкала маркує позитивне значення для категорії “свій”, 

натомість за категорією “чужий” закріплено виключно негативну оцінку [107, 

с. 81]. 

Однак, на думку О. Дубчак, ставлення до чужих може бути і негативним, 

і нейтральним, і навіть позитивним. Натомість уявлення про своїх може 

розгортатись виключно в позитивній або нейтральній площині [60, с. 9]. 
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На наш погляд, опозиція “свій – чужий” має графічно відтворюватися 

з використанням такої позначки ↔: “свій ↔ чужий”, оскільки існування 

цих категорій уможливлює діалектичний процес між бінерами, коли один 

компонент опозиції не може існувати без іншого, адже лише в антиномії 

протиставлення семантика кожного з них розкривається повністю. 

При аналізі цієї дихотомії ми застосовуємо лінгвокогнітивний підхід, 

оскільки наше завдання полягає в тому, щоб простежити, які саме механізми 

наповнення когнітивних домінант1 обирають політичні діячі на основі 

універсальних і часткових тенденцій у категоризації світу, що склалися в 

рамках української лінгвокультури, специфіку якої зумовлено національним 

менталітетом, традиціями та панівними ідеологемами.  

2.2. Дихотомія “свій ↔ чужий” у політичному дискурсі 

У політичній сфері опозиція “свій ↔ чужий” розглядається як ключове, 

базове явище та категоріальне відношення, що допомагає здійснювати й 

досліджувати три основні функції політичного тексту: маніпулятивну, 

орієнтативну та інструментальну. 

У текстах політичних діячів варіантом опозиції свого і чужого може 

виступати опозиція “ми ↔ вони” в межах певної політичної свідомості [235]. 

На думку О. Баженової та С. Лапчевої, своє і чуже ототожнюються із 

групами людей. Науковці розрізняють “своє коло” і “чуже коло”. “Своє коло” 

як базова когнітивна категорія в політичному дискурсі має високий відсоток 

продуктивності через те, що за своєю природою є простою та зручною в аспекті 

маніпулювання свідомістю [12, с. 17].   

Тому в сучасному суспільстві бінарна опозиція “свій ↔ чужий” є 

нерозривно пов’язаною з усіма явищами та процесами політичної діяльності, 

адже державний простір апріорі не існує без антиномій. А це, у свою чергу, 

                                         
1 Під когнітивною домінантою розуміємо такий модус оперування політиком мовно-

мовленнєвими фактами, який найяскравіше висвітлює його політичний світогляд. 
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сприяє виявам дихотомії “свій ↔ чужий” у різних видах війн, етно-політичних, 

економічних і соціальних конфліктах, релігійних та міжрелігійних 

зіткненнях [169, с. 8]. 

На думку Д. Акопової, розмежування на свої та чужі здійснюється 

політичним діячем із метою демонстрації потенційному електорату своєї 

політичної позиції, що сам політик «не має нічого спільного з негативними 

подіями, відсторонюючись, таким чином, від діяльності недостойного 

опонента» [2, с. 407]. 

П. Канчани, досліджуючи засоби маніпулятивної реалізації цієї опозиції, 

зазначає, що «модель процесу політичної комунікації, котра базується на 

протиставленні “ми – вони”, включає, окрім універсальної мети – завоювати 

владу, факт здійснення тиску на реципієнтів через механізми комунікативних 

стратегій і тактик» [73, с. 4]. 

На думку О. Шейгал та О. Бакумової, бінарна опозиція “свій – чужий” 

складає основу ідеологічного компонента політики загалом і формує 

ідеологеми [196]. Так, до семантики поля свого зараховуються такі терміни у 

вжитку політика, що маркують не стільки референт, а використовуються «в 

якості доказу своєї належності до певного угрупування, прихильності до певної 

ідеології» [13, с. 59]. 

На думку А. Чудінова, опозиція “свій ↔ чужий” актуалізується у зв’язку 

із позитивною чи негативною оцінкою стосовно груп/об’єднань, що мають 

протиріччя й розбіжності в політичних поглядах: «Об’єктом оцінки в 

політичному дискурсі часто стають групи (люди, соціуми, явища, предмети 

тощо), котрі сприймаються як свої чи чужі, а також події й факти, що 

знаходяться у тому чи іншому зв’язку із зазначеними групами. Частіше за все 

об’єктом негативної оцінки стають політичні опоненти» [187, с. 65]. 

Тому вияв дихотомії найяскравіше виявляється в політичних промовах, 

інтерв’ю, зверненнях, листах тощо. Питання дослідження політичних текстів 

під зазначеним кутом зору висвітлене, зокрема, в працях науковців: 
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М. Дорофеєва [58], Ю. Лобода [102], Т. Свиридюк  [141], Ю. Сивак [149] тощо. 

У фокусі уваги дослідників перебуває дихотомія “свій ↔ чужий” в аспектах 

расової, національної, соціальної, ідеологічної та мовної належності. 

При визначенні специфіки категоризації свого та чужого в політичному 

дискурсі О. Кішина виділяє статусно-рольовий фактор. Адже залежно від 

суб’єкта буде відбуватися зміна об’єкта, відносно якого в подальшому 

вибудовуватиметься опозиційне протиставлення. Наприклад, політичні партії, 

нації та держави можуть ставати об’єктами лише для певної політичної 

персони. Водночас для політичного діяча об’єктами можуть бути політичні 

суперники, представники соціальних груп, політичних організацій [80, с. 15]. 

Досліджуючи цей феномен на семіотичному рівні, О. Шейгал розрізняє 

три основні типи знаків, які вона виокремлює на основі опозиції 

“свій ↔ чужий”: 

- знаки орієнтації (ідентифікації), 

- знаки інтеграції (об’єднання “своїх”), 

- знаки агональності (агресії) [195, с. 122]. 

Вираження незгоди, заперечення, що надалі набирають форми агресії, 

лежить виключно в основі “чужого”, бо намір кожного політика призводить до 

конструювання емоційного мовлення, насиченого негативно забарвленими 

лексемами [195, с. 122]. 

Як нам видається, зазначені типи знаків визначають вектори трьох 

головних процесів, а саме розрізнення своїх та чужих, об’єднання своїх та 

вираження агресії щодо чужих. При цьому така опозиція може реалізуватись і 

експліцитно (за допомогою певних вербальних та невербальних політичних, 

ідеологічних, етичних маркерів), й імпліцитно (вибір лексики, 

дотримання/недотримання норм етикету). 

Однак при аналізі дихотомії “свій ↔ чужий” у внутрішньонаціональному 

та зовнішньонаціональному політичному дискурсі її чітко виражений бінарно-

аксіологічний характер може втрачатися. При прагматичному аналізі матеріалу 
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ми керуватимемося вказаними аспектами семіотичної організації текстів за 

таким їх поділом: 

 Структура політичних текстів, що мають внутрішньонаціональний 

характер, містить таку природу: 

- автор – це особа чи група людей, які підтримують позицію когось одного з 

політичних суб’єктів, відкрито демонструючи власну позицію по 

відношенню до іншого; 

- адресат – масовий читач, електорат; 

- інтенція – вплив із метою подачі інформації та фактів, виходячи з тієї 

ідеології, носієм якої є сам автор. 

 Структура політичних текстів, орієнтованих зовнішньонаціонально-

політично, має компоненти іншого змістового наповнення: 

- автор – людина певної національності (у нашому випадку українець), яка 

коментує чи висловлює свій погляд на політичні події, що відбуваються в 

інших країнах (і територіальних сусідів, і віддалених географічно держав); 

- адресат – читач, який активно цікавиться зовнішньополітичною ситуацією в 

контексті інтересів своєї країни та відстежує події, пов’язані з цим; 

- інтенція – інформувати суспільство, орієнтувати його в зовнішній політиці 

рідної країни.  

Як вже зазначалося, “свої” асоціюються із символами добра, натомість 

“чужі” – із символами зла [12, с 17]. Це виявлятиметься тоді, коли власні, свої 

національні та ідеологічні константи, оцінюватимуться зі знаком плюс, 

натомість як все чуже, що виходить за межі звичного, стає джерелом 

наповнення образу ворога [186, с. 12‒13]. 

На думку Л. Копелєва, «образи чужого як представника іншого народу, 

вкорінені у свідомості, підсвідомості, стають упередженнями, поступово 

трансформуються і переростають в образ ворога» [89, с. 12]. 

М. Хогг та Д. Абрамс щодо цього зазначають, що члени ми-групи 

знаходяться у відношеннях миру, порядку та закону один до одного. Натомість 
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як відношення до всіх інших членів, до чужих груп – це відношення війни, 

протиріч, суперечок за здобуття трофеїв [223, p. 17]. Проте у 

зовнішньонаціональному політичному дискурсі бінарна опозиція 

“свій ↔ чужий” може набирати інших, досить складних і суперечливих 

аксіологічних втілень. 

Отже, категорії “свій” та “чужий” є ефективним способом 

створення бажаного образу дійсності, сприяючи укоріненню певних 

стереотипів у масовій свідомості. Однак, з іншого боку, постає й проблема 

нефіксованості та гнучкості зазначених категорій, що пояснюється розмитістю 

їх меж. 

2.3. Особливості вербалізації опозиції “свій ↔ чужий” у мовленні 

П. Порошенка 

При аналізі політичного мовлення П. Порошенка під кутом зору 

дихотомії “свій ↔ чужий” ми враховуємо історичний, часовий і ціннісний 

критерії. 

Як відомо, цей політик став керівником держави у 2014 році, тобто в той 

період, коли відбувалася зміна уряду в країні та набирало обертів політично-

військове протистояння у зв’язку зі взятим курсом на Європейську інтеграцію, 

що не підтримувалося попередньою адміністрацією. Тому аксіологічний вимір 

розгортається у площині маркерів, пов’язаних із цими подіями. Відповідно 

поняття цінності корелює з тим, за що політик планує боротися, на чому 

акцентує увагу, що обіцяє та що вважає найважливішим. Натомість 

антицінність – це те, що, на його думку, є неприпустимим, небажаним, із чим 

варто боротись і що має бути викоріненим. 

Тому мовлення політичного діяча насичене поняттями, які пов’язані 

насамперед із війною та критикою попередника-очільника країни: (07.06.2014) 

«Диктатура, що панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити нас 

цієї (європейської) перспективи – народ повстав» [297]; (04.06.2015) «Та й досі 

аж здригнешся, як згадаєш, в якому стані опинилася країна після того, як 
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клептократичний режим Януковича чотири роки свідомо котив її до 

національної катастрофи, як впевнено вів справу до кінця української історії, 

який був спланований поза межами України. … Всі, хто протидіє реформам і 

перешкоджає Україні стати успішною, а саме: олігархія, корумпована 

бюрократія, країна-агресор та її нечисленна п’ята колона, яку ворог 

намагається підживлювати в Україні, – програють» [305]. Для П. Порошенка 

курс розвитку країни, який був обраний В. Януковичем та його прибічниками, і 

стає першопричиною конфлікту між інститутом влади та українським 

суспільством. Оцінюючи режим В. Януковича як диктаторський та 

клептократичний, політик надає йому характеристику на основі негативної 

оцінки. До “чужих” він зараховує також олігархію (у розумінні ‘заможні 

чиновники, котрі мають причетність до керування країною’), корумповану 

бюрократію (‘вчинення дії, що перешкоджають природньому розвитку країни’), 

країну-агресора (Російська Федерація як ворог) та п’яту колону2 (у значенні 

‘провокатори, шпигуни, котрі, діючи підпільно, влаштовують диверсії’). 

Відповідно до “своїх” потрапляє Я-мовець (П. Порошенко) та українські 

громадяни. Аксіологічний вимір у рамках даного фрагмента політичного тексту  

розгортається в тематичній площині авторитарний ↔ демократичний режим. 

Саме п’ята колона, на думку П. Порошенка, ініціювала вихід Кримського 

півострова зі складу України: (26.02.2016) «Крим був, є і залишиться 

невід’ємною частиною Української держави, а країну-злодія буде примушено 

повернути вкрадене…. Люди, які стали біля державного керма у 2010 році, як 

справжня п’ята колона, всіляко сприяли росіянам у підготовці до захоплення 

Криму» [285]. Історично Крим вважається територією, що була передана до 

складу Української РСР урядом СРСР у квітні 1954 року. Чужий апріорі 

півострів став невід’ємною складовою територіального устрою України й 

                                         
2Уперше термін був ужитий у період громадянської війни в Іспанії (1936 – 1939 р.) 

генералом Е. Молом під час взяття Мадрида.  
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перейшов із категорії “чужий” до категорії “свій”, ціннісні іпостасі якого 

постають у тематичній площині рідне ↔ захоплене. 

До “чужого” можна віднести й поняття уряду, якщо така державна 

структура не виконує свої прямі функції: (29.09.2015) «Як ви (звернення 

П. Порошенка до російського представництва) можете говорити про мир і 

законність, якщо ваша політика – війна за допомогою маріонеткових 

урядів?» [275]. Так, іменник уряд у поєднанні з відносним прикметником у 

словосполученні маріонетковий уряд контекстуально маркує належність до 

сфери “чужий” через синтагматичне поєднання двох слів: першого на 

позначення найвищого виконавчого та розпорядчого державного органу, що 

забезпечує управління державою, представляє інтереси громадян, – уряду; та 

другого детермінанта маріонетковий – ‘який виконує чиюсь чужу волю (не 

народну)’. Створюється своєрідний оксюморон на позначення влади певного 

типу ‒ влади, до якої заперечується довіра, через актуалізацію семи ‘державний 

орган, яким керують із зовні’. Відповідно аксіологічна семантика розгортається 

у тематичній площині керованості ↔ некерованості. 

Політик декларує неприпустимість розподілу посад за принципом 

непотизму. На його думку, люди, пов’язані кровними узами, не можуть 

об’єктивно керувати, а тому краще залучати до керівних органів людей із зовні: 

(27.11.2014) «Я пропоную запросити на цю посаду людину з-поза меж України. 

Вона матиме одну перевагу – відсутність зв’язків в українській політичній 

еліті…. Нікому не кум, не сват і не брат, рівновіддалений від усіх політичних 

сил технократ, якому ми усі довіряємо» [291]. Первинне значення 

використаного фразеологічного звороту нікому не кум, не сват і не брат 

реалізує класичну сему “чужого” на позначення непрямих, тобто некровних 

стосунків між членами певного соціуму. Здавалося б, саме українська політична 

еліта є найближчим колом Президента, своїми людьми, проте політик пропонує 

на керівну посаду людину з іншої, чужої країни. В контексті зазначеного 

фрагмента цитати у П. Порошенка чітко вимальовується критерій бачення 
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“свого” ‒ ‘не мати зв’язку з тими, хто належить до української політичної 

еліти’. Таким чином, мовець, стаючи в опозицію до так званих “своїх” і беручи 

за основу тематичну площину кровні ↔ некровні стосунки, переводить 

іноземців до цієї категорії. 

Це найяскравіше простежується, коли мова йде про призначення іноземця 

на одну із посад в уряді: (27.11.2014) «Моя ідея полягає в тому, щоб через зміни 

в законах надати право залучати на державну службу іноземців включно аж 

до членства в Уряді» [291]. Саме ж слово “іноземець” маркує громадянина 

іншої країни, тобто ту людину, котра є вихідцем з інших земель. Відповідно до 

цитати, такий іноземець має ввійти до державного керівного органу країни та 

здійснювати політичні дії на благо чужого для нього народу. П. Порошенко 

презентує, таким чином, іноземців не зі сторони “чужих”, до яких вони апріорі 

відносяться, а під кутом зору “присвоєння” їх безцінного досвіду, що нібито 

зможе покращити економічну та соціальну ситуацію в Україні [174, с. 324]. 

Виникає певна невизначеність в аксіологічній категоризації іноземців, які 

завжди архетипічно поставали як “чужі”, проте контекстуально у фрагменті 

цитати Президента реалізуються ціннісний вектор у тематичній площині 

професійність ↔ непрофесійність та сема меліоративної маркованості 

‘досвідчені фахівці-державники іншої країни’. 

Аксіологічний вимір бінарної опозиції “свій ↔ чужий” у мовленні 

політика розгортається на тлі змістово ширшої тематичної площини 

гуманне ↔ негуманне: (07.06.2014) «У відповідь гарантую, по-перше, 

звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках не має крові 

українських воїнів та мирних людей» [297]. Значення чужинності виражається 

за допомогою трансформованого фразеологізму високого стильового регістру 

обагрити руки в крові, що має значення ‘вчинити вбивство’ [259, с. 561]. Як 

видається, той, хто стає вбивцею ‒ “чужим”, протиставляється гуманному 

соціуму ‒ “своїм”. Фактично дієслово обагрити несе у собі імпліцитну сему 

руху, дії, натомість у зазначеному тексті вживається дієслово статичної 



98 

 

семантики мати, що у рамках формули “не мати крові на руках” констатує 

приналежність до свого-кола-людей.  

Видається цілком зрозумілим, що для П. Порошенка є неприпустимим 

підтримувати дії, пов’язані з тероризмом, тобто йти проти природи людини: 

(07.06.2014) «Я прагну миру і доб’юся єдності України. Тому розпочинаю свою 

роботу з пропозиції мирного плану. Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно 

взяв до рук зброю, скласти її… І тих, хто не причетний до фінансування 

тероризму» [297]. Якщо звернутися до тлумачення поняття “тероризм”, 

знайдемо таке визначення: ‘здійснювання, застосовування терору; діяльність і 

тактика терористів’ [245], у свою чергу “терор” – це: 

1) найгостріша форма боротьби проти політичних і класових 

супротивників із застосуванням насильства аж до фізичного знищення; 

2) помилкова й шкідлива для революційного руху тактика, що полягає в 

організації вбивств державних діячів, яка не пов’язана з революційною 

боротьбою мас; 

3) жорстока, масова розправа над мирним населенням ворожої армії на 

окупованій нею території [245]. 

Отже, термін “тероризм” у прямому номінативному значенні тяжіє до 

політичної сфери, однак згодом набуває генералізації й розвиває соціально 

заангажоване значення ‘залякування мирного населення на окупованій 

території’. Словосполучення фінансування тероризму виражає таке значення 

‘забезпечення коштами когось із певною підступною метою, наміром’. Тож до 

вербалізації сфери “чужого” це словосполучення підпадає повністю, оскільки 

переступ загальнолюдських правил і норм поведінки вже заперечує 

приналежність до сфери “свій” [174, с. 323]. У цьому контексті 

словосполучення реалізує сему ‘сплановані, профінансовані дії проти мирного 

населення’, відповідно “своїми” є всі ті, хто не причетний до такого роду 

вчинків. Аксіологічний вимір розгортається в тематичній площині підтримка 

тероризму ↔ боротьба з ним. 
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У мовленні П. Порошенка вирізняється дихотомія “своє ↔ чуже” і в 

міфологічному аспекті: (07.06.2014) «По-третє, мирний діалог. Зрозуміло, що 

не зі «стрєлкамі», «абвєрамі», «бєсамі» чи іншою нечистю. Йдеться про діалог 

з мирними громадянами України. Навіть з тими, хто дотримується інших, 

ніж я, поглядів на майбутнє країни» [297]. Категоризація чужого в цьому 

контексті оформлюється абстрактним іменником нечисть і вербалізується за 

допомогою апелятивізації онімів (трансформації власних імен у загальні): 

“стрєлкі”, “абвєри”, “бєси”. 

«Стрєлкамі» промовець вважає тих, хто має належність до бойових 

утворень І. Гиркіна (Стрєлка). В основі цього поняття – прізвисько міністра 

оборони Донецької народної республіки (ДНР), що перебував на цій “посаді” з 

16 травня по 14 серпня 2014 року, колишнього полковника ФСБ – 

Ігоря Гиркіна. 

До «абвєрів» зараховують людей, котрі причетні до утворення ДНР. Це 

поняття виникло на основі прізвиська Сергія Здрилюка – Абвєр, який був 

активним учасником бойових дій на Донбасі, зокрема в Слов’янську, 

обіймаючи посаду заступника командувача збройних сил Донецької республіки 

з травня 2014 року. Українські спецслужби вважали його одним із перших 

терористів в Україні: він ніс загрозу територіальній цілісності держави аж до 

травня 2017 року, коли його було ліквідовано. 

«Бєсами» вважають представників формування “Бєс”. Ця група, як 

відомо, є одним із багаточисельних утворень завербованих найманців із 

Російської Федерації, районів Кавказу, а також колишніх працівників СБУ та 

МВС України [32]. Це поняття так само сформувалося на базі прізвиська Ігоря 

Бєзлєра – Бєс. Він вважався одним із лідерів повстанців на сході Україні, 

Донбасі, командиром “Народного формування Донбасу” в м. Горлівка (весна – 

осінь 2014 року). 

Апелятивізовані оніми набувають яскраво негативної конотації і в 

мовленні П. Порошенка стають складовими масштабнішого поняття “нечисть”, 
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що реалізує сему  т̔акі вороги, у яких відсутні уявлення про честь і 

гідність’ [174, с. 325]. Відповідно “своїми” є люди, представники свого 

колективу, ті, хто притримується моральних принципів. Ціннісні іпостасі 

“чужого” у рамках зазначеного фрагмента тексту постають у тематичній 

площині сепаратист ↔ свідомий громадянин. 

Для П. Порошенка “своє ↔ чуже” закладене в такі екзистенційні ціннісні 

поняття, як мир і війна: (07.06.2014) «У глави держави – широкий вибір 

різноманітних інструментів для забезпечення територіальної цілісності 

України і мирного життя громадян. Повноважень і рішучості не забракне. Я 

не хочу війни. Я не прагну помсти. Хоча перед очима – великі жертви, 

принесені українським народом. Я прагну миру і доб’юся єдності 

України» [297]; (20.09.2017) «І Україна – це саме те місце для інвестування у 

цю благородну справу в ім’я сталого миру та безпеки. Це те, за що мільйони 

українців борються з початку російської агресії в 2014 році в Криму і на 

Донбасі. Трирічна війна з Росією – це 10 тисяч вбитих, 7% окупованої 

української території, 20% української економіки – захопленої, знищеної чи 

просто вкраденої» [281]. Для політика сакральне розуміння миру пов’язане з 

внутрішнім захистом і безпекою народу всієї держави загалом і окремих її 

районів (Крим, Донбас). Мир є однією з тих складових, що можуть забезпечити 

єдність країни. Натомість війна роз’єднує, руйнує державу і з середини, і ззовні. 

Війна сприймається як протистояння сил, своєрідна боротьба, відповідно вона є 

чужою й антигуманною дією. А якщо ця війна ще й нав’язана, у такому разі 

формується негативний образ того, хто це започаткував: (24.08.2014) «Війна 

взагалі не наша ініціатива. Вона нав’язана нам ззовні. Наш вибір – мир, 

здійснення мирного плану для Донбасу, який я розробив і запропонував ще в 

червні» [273]. Саме словосполучення нав’язаний комусь також має 

приналежність до категорії “чужий”, оскільки реалізує семантику ‘бути 

змушеним щось прийняти всупереч чиємусь бажанню’. Окрім того, прислівник 

ззовні набуває особливого “політкоректного” смислу, що в мовленні 
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П. Порошенка реалізує не тільки значення ‘поза межами території країни, за її 

кордонами’, а й містить сему прозорого натяку на агресивну політику певної 

країни, нашого північного сусіда [174, с. 323]. 

“Своє” та “чуже” виявляється і по відношенню до зовнішньополітичного 

вектора: (26.02.2016) «У Криму окупаційна влада масово порушує 

фундаментальні права і свободи людини, здійснює примус до громадянства 

РФ» [285]; (20.09.2017) «Стан дотримання прав людини та безпекова ситуація 

на Донбасі є не менш драматичною, ніж в Криму. Цього року Україна 

ініціювала три значні спроби започаткування режиму припинення вогню – з 

нагоди Великодня, збору врожаю та шкільне перемир’я. Однак російські 

окупаційні війська та їхні маріонетки знов їх всі порушили» [281]. Як засвідчує 

контекст, словосполучення окупаційна влада реалізує значення не тільки 

чужого представницького та керівного органу країни, але й конкретизує той 

факт, що така влада введена на тимчасово захопленій території України 

збройними силами іншої держави. Більше того, така влада здатна існувати там 

за умови підтримки окупаційними військами, продажними людьми-

маріонетками [174, с. 323]. Отже, до “чужого” політик відносить сему 

‘російська влада, яка проводить загарбницьку політику’, ‘російські війська’ та 

‘люди, яких можна підкупити з метою підтримки дій Російської Федерації’. 

Щодо словосполучення примус до громадянства, то, за законами будь-

яких держав, України також, кожна людина має право добровільно обирати 

громадянство. При здійсненні цього права встановлюються певні правові 

зв’язки між фізичною особою й державою. Однак примус до громадянства 

репрезентує перехід від категорії “свій” до “чужий”, оскільки є свідомим актом 

політично детермінованої агресії, не підкріпленої жодним законодавчим 

документом [174, с. 324]. Тож, словосполучення є носієм семи ‘відкидання 

можливості вибору в людей і вчинення насильства над волею громадян’. 

Ціннісні іпостасі “чужого” у рамках зазначеного фрагмента тексту постають у 

тематичній площині загарбницька ↔ мирна політика. 
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Номен “чужий” може концептуалізуватись і в позитивному значенні: 

(27.11.2014) «Але запланована мною і підтримана вами децентралізація влади 

дасть вражаючі можливості враховувати місцеву специфіку. В тому числі і в 

питаннях віри, історичної пам’яті, мови, релігії, етнічних традицій та 

вираження інакшості. Ми до всіх цих проявів повинні ставитися з 

повагою» [291]. Будучи переданою абстрактним іменником інакшість, “чуже” в 

цьому контексті постає меліоративно забарвленим. Людина, на думку політика, 

має зберігати власну ідентичність. Водночас вираження інакшості як вияву 

чогось незвичного повинно вкладатись у рамки дозволених правил, якщо ж 

воно виходить за межі правил і суперечить законам і нормам держави, – то бути 

інакшим означає бути чужим [174, с. 324‒325]. Тому ціннісний вектор 

розгортається у тематичній площині спільність ↔ відмінність. 

Зазначене дає можливість виділити ще один ресурс семантичного 

наповнення номена “чужий”, за яким закріплені семи такого змістового 

наповнення, як: 

1) ‘ті, хто створив ДНР’, 

2) ‘ті, хто перебуває при владі у ДНР’, 

3) ‘ті, хто вербує інших для ведення бойових дій’ [174, с. 325]. 

Для мовлення політика характерна транспозиція “свого” в “чуже”: 

(12.12.2015) «І коли нас спитають, а яка ваша стратегія, яка наша програма? 

Відповідь у нас буде проста: Угода про асоціацію з Європейським Союзом. Ми 

не просто маємо йти в Європу, ми маємо побудувати Європу тут, всередині 

України. Впевнений, що нам це вдасться» [276]. У наведеному фрагменті цей 

перехід репрезентовано словом Європа, що реалізує сему географічного 

простору виключно високорозвинених країн, таких, як Великобританія, 

Франція, Німеччина тощо, до яких Україна на сьогоднішній день ще не 

належить. Незважаючи на те, що Україна також знаходиться в Європі, поки що 

сама Європа по відношенню до України є чужим, однак українці мають зробити 

її своїм. 



103 

 

Натомість сусідські держави, з якими Україна має підтримувати дружні 

стосунки і бути своєю серед своїх на зовнішньополітичній арені, стають 

чужими. Це насамперед стосується північного сусіда нашої країни: 

(12.12.2015) «За цих умов Кремль і Москва ставить на розкачування 

внутрішньополітичної ситуації, підвищення градусу внутрішнього 

протистояння, що піддає Україну додатковим і ризикованим тестам на 

міцність» [276]; (20.09.2017) «Росія хоче контролю над Україною і підриває всі 

зусилля, спрямовані на відновлення нашого суверенітету в рамках кордонів 

нашої держави. Росія прагне обміняти мир в Україні на свободу 

України» [281]. Категорія “чужий” закладена в трьох власних назвах, вихідне 

значення яких ‘міське укріплення у вигляді фортеці’, ‘столиця Росії’ та ‘власне 

держава’ в політичному мовленні П. Порошенка набуває символічно-

негативної концептуалізації. Маркуючи нападника щодо суверенної України, 

мовець розгортає аксіологічний вимір у тематичній площині агресор ↔ 

жертва. 

Незважаючи на географічну локацію України в Європі, її дружніми 

партнерами стають країни, територіально віддалені, розташовані в Азії, 

Африці: (20.09.2017) «У той час як там триває війна, велика кількість 

російського військового обладнання перевозиться до Сирії кораблями, що 

базуються в портах Криму. Надзвичайно тривожно і те, що Африканський 

континент теж продовжує страждати від низки неврегульованих 

конфліктів» [281]; (20.09.2017) «Як Голова Комітету, створеного Резолюцією 

Ради 2127, ми активно підтримували регіональні та міжнародні зусилля для 

стабілізації ситуації в Центральній Африканській Республіці. ... Африканські 

країни можуть цілковито розраховувати на Україну як на надійного 

друга» [281]. Зарахуванню до “своїх” сприяє одне спільне явище – війна. На 

підставі цього країни третього світу (Сирія, ЦАР) для України стать нібито 

найближчими друзями. У зв’язку із цим П. Порошенко робить усі можливі 

заяви про готовність підтримати так званих “сусідів по нещастю” в аспекті 
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врегулювання конфліктів і надання необхідної військової допомоги. 

Аксіологічна семантика тут розгортається у тематичній площині ворожнеча ↔ 

дружба. 

Таким чином, підсумовуючи, зазначимо, що бінарна опозиція 

“свій ↔ чужий” у політичному мовленні П. Порошенка вербалізується за 

допомогою певних лексичних форм, словосполучень оксюморонного 

характеру, фразеологізмів і фразеологізованих висловів, оказіональних 

словосполук, апелятивізованих онімів, які набувають яскравого негативного 

емоційно-аксіологічного забарвлення.  

Виявлено, що ця дихотомія активно розвивається у трьох векторах: 

1) свої стають чужими (уряд (маріонетковий), українська політична еліта, 

Європа, Російська Федерація, Москва); 

2) чужі переходять у сферу своїх (іноземець-урядовець, інакшість, Крим, 

Сирія, ЦАР); 

Схема 2.3.1. 

“Свої” та “чужі” в політичній свідомості П. Порошенка 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

“Свій” має такі семи: 

 

 

 

Свої 

- Я-мовець 

- мій колектив 

- український народ 

- іноземець-урядовець 

- люди з моральними 

принципами 

- мир 

- інакшість 

- Крим 

- Сирія 

- ЦАР 

Чужі 

- В. Янукович і його команда 

- олігархія 

- бюрократія 

- п’ята колона 

- маріонетковий уряд 

- українська політична еліта 

- нечисть («бєси», «абвері», 

«стрєлкі») 

- вбивці 

- тероризм 

- війна 

- Європа 

- агресор, окупаційна влада, 

російські війська, Російська 

Федерація, Москва 
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3) така трансформація взагалі не відбувається (категорія “свої” апріорі 

об’єднує Я-мовця, мій колектив, український народ, людей з моральними 

принципами, мир; до “чужих” відносяться В. Янукович і його команда, 

олігархія, бюрократія, п’ята колона, тероризм, нечисть («бєси», «абвері», 

«стрєлкі»), вбивці, війна, агресор, окупаційна влада, російські 

війська) (схема 2.3.1). 

Сучасне політичне мовлення П. Порошенка реалізує контекстуальні семи 

“свого” та “чужого”. Зокрема у ході аналізу було виділено семи, які ми 

згрупували за характеристиками належності до суб’єкта/об’єкта, атрибуції 

суб’єкта/об’єкта та дії суб’єкта/об’єкта. 

“Свій” має такі семи:  

- суб’єкт/об’єкт: ‘люди з моральними принципами’, ‘друзі-країни третього 

світу’; 

- атрибуція суб’єкта/об’єкта: ‘досвідчені фахівці-державники іншої країни’. 

У “чужому” ми виділяємо такі складники: 

- суб’єкт/об’єкт: ‘заможні чиновники, котрі мають причетність до керування 

країною’, ‘провокатори, шпигуни, котрі, діючи підпільно, влаштовують 

диверсії’, ‘державний орган, яким керують із зовні’, ‘причетність до вбивств 

“своїх”’, ‘вороги, у яких відсутнє уявлення про честь і гідність’, ‘російська 

влада, яка проводить загарбницьку політику’, ‘російські війська’, ‘люди, яких 

можна підкупити з метою підтримки дій Російської Федерації’, ‘ті, хто 

створив ДНР’, ‘ті, хто перебуває при владі у ДНР’, ‘ті, хто вербує інших для 

ведення бойових дій’, ‘континентальний простір високорозвинених країн’; 

- атрибуція суб’єкта/об’єкта: ‘не мати зв’язку з тими, хто належить до 

української політичної еліти’; 

- дії суб’єкта/об’єкта: ‘вчинення дій, що перешкоджають природньому 

розвитку країни’, ‘вчинення спланованих, профінансованих дій проти 

мирного населення’, ‘натяк на агресивну політику країни’, ‘відкидання 
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можливості вибору в людей і вчинення насильства над волею громадян’, 

‘вияв чогось незвичайного’. 

Зазначені контекстуальні семи переважно виходять за межі первинного 

значення категорій “свої” та “чужі”, ґрунтуючись на ознаках моральності ↔ 

аморальності, гуманності ↔ антигуманності та кровних ↔ некровних 

стосунках. Ціннісні іпостасі дихотомії “свій ↔ чужий” розгортаються в 

тематичних площинах: авторитарний ↔ демократичний режим, рідне ↔ 

захоплене, керованість ↔ некерованість, професійність ↔ 

непрофесійність, підтримка тероризму ↔ боротьба із ним, сепаратист ↔ 

свідомий громадянин, загарбницька ↔ мирна політика, спільність ↔ 

відмінність, агресор ↔ жертва, ворожнеча ↔ дружба. Такий набір сем 

пояснюється складним сучасним політичним і міжнародним становищем 

України, а також світоглядною позицією П. Порошенка як наразі головної 

представницької фігури держави. 

2.4. Особливості вербалізації опозиції “свій ↔ чужий” у мовленні 

Ю. Тимошенко 

У мовленні Ю. Тимошенко оцінка та ціннісний вимір набувають 

яскравого вираження. Оскільки політик виступає в суді, дає прес-конференції, 

інтерв’ю на телеканалах, її монологи апріорі звернені до адресата, фокусної 

аудиторії. У центрі нашої уваги − матеріал її текстів за 2011 та 2017 роки, 

оскільки саме в них найрельєфніше знайшла вияв запропонована для аналізу 

дихотомія. 

Зазначена бінарна опозиція виявляє себе, насамперед, на рівні Я-мовця 

(Ю. Тимошенко) в зіставленні з чужою групою людей: (03.10.2011) «Власне 

кажучи, розпочати я би хотіла з того, що в січні 2009 року по розв’язанні так 

званої “газової кризи”, яку створили саме ті люди, які дуже тісно 

співпрацювали з корупційними структурами, я, як на ту хвилину прем’єр-

міністр, хочу чітко заявити, що в той час я діяла законно, логічно, ефективно, 

по-державницькі. Я не торгувала землею під Чорноморський флот, я не 
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торгувала газотранспортною системою, Енергоатомом, Укртелекомом, я не 

здала жодної п’яді української землі, і жодної гривні державної власності не 

було поставлено під удар3. Криза була розв’язана. Хочу сказати, що якщо б 

зараз повторилися такі самі обставини, я би діяла так само, я би так само, 

використовуючи надані мені Конституцією, законами України владу, робила би 

те ж само і так би само чітко і зрозуміло виводила б країну з кризового 

стану» [290]. Фрагмент цитати містить елементи позитивної самопрезентації, 

оскільки мовець відразу створює позитивний образ власного Я через 

перерахування того, що адресант не робив, імпліцитно натякаючи на те, що 

якраз ті люди це робили, сприяючи змалюванню їх негативного образу. 

Вказівний займенник ті контекстуально маркує не свою групу людей – чужих, 

які дуже тісно співпрацювали з корупційними структурами. Тобто дії чужих 

суперечать власне діям Я-мовця, що сприяє реалізації семи ‘особи, котрі діють 

проти народу в цілому та держави, які збагачуються за рахунок інших’. 

Аксіологічний вимір у рамках даного фрагмента політичного тексту  

розгортається в тематичній площині законності ↔ незаконності. 

На наш погляд, категорії “свій” та “чужий” можуть бути реалізованими за 

допомогою вербально-авербальних засобів, які містять оцінний компонент у 

своїй семантичній структурі, та одиниць, які набувають оцінності в умовах 

                                         
3Підписання угоди В. Януковичем і Д. Медведєвим у Харкові 21 квітня 2010 р. 

легалізувало перебування флоту Російської Федерації на Чорному морі на території України 

до 2017 р. і далі з наступним терміном на 5 років в обмін на встановлення меншої ціни на газ 

для населення. У 2011 р. не українські, а саме російські банки надавали кредит 

“Енергоатому” (оператору всіх діючих атомних електростанцій України) для будівництва 

додаткових енергоблоків. Того ж року відбувся продаж Укртелекому в приватний сектор. На 

офіційному сайті компанії сказано: «У 2011 році  відбулися зміни у складі власників 

компанії ТОВ “ЕСУ”, яке належить австрійському інвестиційному фонду ЕРІС. Воно 

придбало 92,79 % акцій ПАТ “Укртелеком”, ставши мажоритарним акціонером 

компанії» [71]. До того часу головним акціонером була держава. 
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певного контексту. Тому можна говорити про два способи реалізації оцінки: 

експліцитний та імпліцитний [176, с. 461]. 

Ю. Тимошенко конкретизує значення вказівного узагальнюючого 

займенника ті, зазначаючи, хто ж саме належить до сфери “чужих”. При цьому 

вони стають “чужими” лише в наведеному контексті: (03.10.2011) «Зараз, на 

двадцяту річницю незалежності, я в тій же самій камері, в тій же в’язниці, за 

те саме. За те, що будучи прем’єром, я достатньо чітко посунула корупційні 

інтереси, дала можливість жити державі. Я думаю, що далі треба цю 

традицію змінювати, і потрібно, щоб злочинці сиділи у в’язниці на чолі з 

президентами, які повністю організовують корупцію в Україні, на чолі з 

деякими прем’єр-міністрами, які стають на чолі корупції» [290]. 

Негативний образ чужої групи вимальовується, виходячи із поняття 

“корупція”. У латинсько-російському словнику Х. Дворецького подано такі 

значення номена corruptio: 

1) зваблення, підкуп; 

2) порча, занепад; 

3) збоченість, несталість, зрадливість; 

4) розлад, розхитаність, поганий стан [250, с. 205]. 

Відповідно людина, котра займається підкупом, номінується на латині 

corruptor, що означає: 

1) той, хто все перекручує та спотворює; фальсифікатор; 

2) розпусник; 

3) порушник; той, хто оскверняє; 

4) спокусник, розбещувач [250, с. 205]. 

Розвиток семантики цього номену та його похідних призвів до втрати 

більшої кількості значень слова. Натомість збереглося пряме номінативне 

значення ‘підкуп’ у романських (франц. ‘хабарництво’, ‘підкуп свідків’ [263]), 

германських (нім. ‘хабарництво’ з посиланням на кримінальний кодекс [262]) 
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та слов’янських (рос. ‘підкуп когось за допомогою грошей чи подарунків’ [248, 

с. 230]) мовах. 

До групи людей, які займаються корупційною діяльністю, Ю. Тимошенко 

зараховує президентів, деяких прем’єр-міністрів (але без уточнення прізвищ), 

представників силових структур. Вони – “чужі”. Натомість до групи “своїх” 

належать Я-мовець та ми, під якими, очевидно, розуміються всі громадяни 

країни. Ціннісний вектор розгортається в тематичній площині 

непідкупність ↔ продажність. 

Та не тільки корупція стає синонімом до влади в політичному дискурсі 

Ю. Тимошенко, а й сама війна: (17.06.2017) «А війна не закінчиться поки 

прогнила верхівка не буде усунена від влади і не піде у небуття тому, що влада 

живиться цією війною» [278]. Контекстуально під війною розуміються воєнні 

дії на Сході України, розпочаті у 2014 році. Проте держава не оголосила стан 

військового протистояння України з її північним сусідом на офіційному рівні. 

На наш погляд, вдалим для опису цього феномену є дефініція “гібридна війна”, 

одним із розробників якої є Френк Хоффман4 (консультант ВМФ Америки). На 

його думку, війна в класичному тлумаченні цього терміна, набуває нових 

нетрадиційних форм вияву, якими виступають конфлікти, фанатичні зіткнення, 

злочинність та тероризм, основою чого є гроші [222, p. 37]. 

У наведеному фрагменті політичного тексту Ю. Тимошенко війна 

кваліфікується як один зі способів фінансового збагачення керівної верхівки 

країни, у чому й полягає основна причина її продовження. Таким чином, номен 

“чужий” у своїй семантичній сфері у рамках дискурсу Ю. Тимошенко реалізує 

ще одну сему ‘державні діячі, які є прихильниками ведення чи підтримки 

війни’. Аксіологічна семантика “чужого” тут розгортається у тематичній 

площині матеріальне ↔ духовне. 

Для Ю. Тимошенко “чужим” постає й певна конкретна особа, а не тільки 

група людей: (03.10.2011) «Я хочу сказати, що і тоді, всупереч корупції 

                                         
4https://www.fpri.org/contributor/frank-hoffman/ 

https://www.fpri.org/contributor/frank-hoffman/
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тодішніх посадовців, всупереч олігархії, яка тоді працювала, мені вдалось і 

тоді за 7 місяців поставити на ноги енергетичну систему, дати в бюджет 

десятки мільярдів гривень і забезпечити погашення пенсій, з/п, які 

накопичувалися місяцями. Коли після того, на десяту річницю незалежності, 

мене Кучма, тодішній президент, поміщав в ту саму в’язницю, він мене 

поміщав за те саме, що, вирішуючи питання і проблеми людей, я тоді 

подвинула всі фінансові інтереси олігархії, яка вже на той момент опанувала 

країну» [290]. На перший погляд, людина-політик має перебувати в одному 

просторі таких самих своїх, як вона, політиків, об’єднаних спільними 

інтересами, метою та діями на благо розвитку країни. Проте внутрішня 

боротьба всередині своїх призвела до відмежування одних від інших, до 

своєрідного розколу, і тодішній Президент України Л. Кучма разом із 

олігархами, в інтерпретації Ю. Тимошенко, стає на чолі чужої групи, а саму 

Ю. Тимошенко арештовують 13 лютого 2001 року. Тому на основі мовлення 

Ю. Тимошенко в номені “чужий” можна виділити сему ‘підступний керівник 

держави, котрий застосовує арешти проти опозиційних політичних діячів’. 

Відповідно ціннісний вектор розгортається у тематичній площині 

виконання ↔ невиконання своїх державних обов’язків. 

Така сама сема, що стосується характеристики “чужих” щодо іншого 

Президента України – В. Януковича, може бути виділена і в наступному 

фрагменті мовлення Ю. Тимошенко: (03.10.2011) «У моїй справі спочатку був 

написаний вирок Печерського районного суду в адміністрації президента, 

потім було порушено КС, потім вона була “розслідувана” СБУ і 

прокуратурою, після того почалося судове засідання і судове розслідування. 

Вирок написаний до порушення КС. Тому що президент країни вважає мене 

небезпечним політичним конкурентом, і правильно вважає, він правильно 

визначився, я не буду спростовувати. Я хочу сказати, що я своїм життєвим 

завданням бачу побудову в Україні правового, демократичного, морального 

суспільства, що несумісна з олігархією, яка сьогодні діє в країні, і з ключовим 
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керівником олігархії, яким є сьогодні Янукович» [290]. Мовець застосовує 

прийом позитивної самопрезентації, створюючи тим самим текстове 

антитетичне протиставлення ‘політичний діяч, який прагне побудувати 

високорозвинене суспільство в країні’ та ‘ключовий керівник олігархії’, під 

яким розуміється В. Янукович. Аксіологічний вимір розгортається в тематичній 

площині демократичності ↔ олігархократії. 

Ю. Тимошенко відносить до “чужих” і теперішнього Президента України 

П. Порошенка: (26.07.2017) «Сьогодні влада говорить, що через війну в України 

проводити вибори не можна. Але насправді під прикриттям війни 

здійснюється масштабна корупція. Так, за час війни президент України 

Петро Порошенко став втричі заможнішим, його банк отримав утричі більші 

доходи5, а Липецька кондитерська фабрика сотні мільйонів доларів платить 

до бюджету Російської Федерації. Отже, цієї війни закінчувати ніхто не 

буде!» [294]. Мовець в основі семантики “чужого” кладе не тільки вимір 

корупції, що було і з попередніми президентами, а й саму війну. Таким чином, 

номен “чужий” в інтерпретації Ю. Тимошенко отримує нову сему ‘збагачення 

за рахунок ведення війни’. 

Ю. Тимошенко звинувачує П. Порошенка в масштабних політичних 

репресіях: (19.06.2017) «Політичні репресії в Україні досягають апогею. Такого 

масштабу не пам’ятаю навіть у найгірші часи: людей залякують, обшукують, 

порушують кримінальні справи, вимагають вийти із Партії ВО 

                                         
5Порівняймо фінансове становище згідно з офіційними деклараціями, опублікованими 

П. Порошенком упродовж останніх трьох років. Так, згідно з декларацією “Про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2014 р.” загальна сума сукупного 

доходу декларанта сягала 368 943 679 грн., сума банківського рахунку – 451 925 060 грн. У 

2015 р. декларація засвідчувала 62 162 819 грн., а на банківських рахунках – 563 729 802 грн. 

За два роки його банківський капітал виріс на 111 мільйонів гривень. А вже у 2016 р. 

загальний дохід зменшується і стає 12 370 570 грн., проте на банківському рахунку навпаки 

збільшується у такому ж розмірі, що і минулого року, та налічує 26 млн. доларів, 10 тисяч 

євро та 80 тисяч гривень [52]. 
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“Батьківщина”. А тому особисто звертаюсь до Порошенка – припиніть 

проводити масштабні політичні репресії за вашим дорученням» [280]. У цьому 

контексті слово “репресія” реалізує не стільки своє первинне значення 

‘покарання’ [245]: воно набуває нових контекстуальних відтінків, актуалізуючи 

сему ‘погрожувальні дії кримінального характеру’. Ціннісні іпостасі “чужого” у 

рамках цього фрагмента тексту постають у тематичній площині безлад ↔ лад. 

До “своїх” Ю. Тимошенко зараховує не лише себе, а й український народ 

та демократичну світову спільноту: (03.10.2011) «Я буду говорити, але це я 

говорю не для цього суду, і не для цих прокурорів, які не представляють ні 

закон, ні конституцію, ні справедливість. Вони представляють сьогодні людей, 

які випадково дорвались до влади, які сприймають країну, як ЗАТ, яке 

приносить їм великі, нечесні статки, вони представлять їх, вони не 

представляють конституцію і не представляють Україну. Тому говорити я 

зараз буду для українського суспільства, для українських громадян, для 

демократичної світової спільноти. Я переконана, що після того, як буде 

винесено обвинувальний вирок, ми обов’язково отримаємо повну реабілітацію в 

міжнародних судах» [290]. Для автора “чужими” постають чинний суд, 

прокурори, тобто все те, що уособлює владу В. Януковича. Тут може бути 

виділена сема ‘корумповані вищі посадові органи’. До категорії “своїх” 

Ю. Тимошенко відносить тих, хто представляє Конституцію, українське 

суспільство, український народ, демократичну світову спільноту, міжнародні 

суди, фактично намагаючись об’єднати народ України та міжнародну правову 

спільноту, − сема: ‘ті, хто діє у правовому полі’. Аксіологічна семантика 

опозиційного протиставлення “своє ↔ чуже” тут розгортається у тематичній 

площині правильне ↔ неправильне. 

Деякі партійні об’єднання у складі Верховної Ради України теж 

підпадають під категоризацію “своїх”: (26.07.2017) «Партія ВО 

“Батьківщина”, “Самопоміч”, “Громадянська позиція”, і об’єднання нових 

демократичних депутатів нинішнього скликання парламенту – це і буде 
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наступним парламентом, який матиме абсолютну більшість тих, хто не 

представляє кланову систему, і хто не товаришує за спиною у суспільства. А 

тому в парламенті не буде тих мафіозних утворень, які сьогодні складають 

абсолютну більшість у парламенті, і не буде більше проросійських сил в 

українському парламенті» [294]. Якщо в основі попереднього фрагмента 

цитати категоризується уявлення Я-мовця про правильне ↔ неправильне, то 

це висловлювання апелює до заперечення клановості в парламенті, до 

необхідності об’єднання демократичних сил. Відповідно ціннісний вектор 

розгортається в тематичній площині клановість ↔ неклановість. Застосовані 

перифрази мафіозні утворення і проросійські сили, які є в парламенті, апріорі 

маркують сферу “чужого”, сема: ‘олігархія проросійської орієнтованості’. 

Таким чином, проаналізоване політичне мовлення Ю. Тимошенко 

засвідчуює активний розвиток дихотомії “своє ↔ чуже” в трьох векторах:  

1) свої стають чужими (президенти (Л. Кучма, В. Янукович, 

П. Порошенко), прем’єр-міністри, суд, судді, прокурори, олігархи, силові 

структури, верхівка загалом); 

Схема 2.4.1. 

“Свої” та “чужі” в політичній свідомості Ю. Тимошенко 
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2) чужі переходять у сферу своїх (демократична світова спільнота, 

міжнародні суди); 

3) така трансформація взагалі не відбувається (категорія “свої” апріорі 

об’єднує Я-мовця, українське суспільство, український народ, представників 

Конституції, партії, що мають подібні ідеї та інтереси; до “чужих” відносяться 

ті люди як узагальнення чужих/інших) (схема 2.4.1). 

Здійснений компонентний аналіз дає змогу виділити такі семні складові. 

Категорія “свій”: 

- суб’єкт/об’єкт: ‘політичний діяч, який прагне побудувати високорозвинене 

суспільство в країні’, ‘ті, хто діє у правовому полі’. 

Категорія “чужий”: 

- суб’єкт/об’єкт: ‘особи, котрі діють проти народу в цілому та держави, які 

збагачуються за рахунок інших’, ‘група людей, які займаються корупційною 

діяльністю’, ‘державні діячі, які є прихильниками ведення чи підтримки 

війни’, ‘підступний керівник держави, котрий застосовує арешти проти 

опозиційних політичних діячів’, ‘ключовий керівник олігархії’, ‘корумповані 

вищі посадові органи’, ‘олігархія проросійської орієнтованості’; 

- дії суб’єкта/об’єкта: ‘збагачення за рахунок ведення війни’, ‘погрожувальні 

дії кримінального характеру’. 

Трансформації змістового наповнення категорій “свій” та “чужий” 

ґрунтуються на оцінно заангажованих антиноміях морального ↔ 

аморального, гуманного ↔ антигуманного, демократичного ↔ 

недемократичного. Проте ціннісні іпостасі дихотомії “свій ↔ чужий” 

розгортаються в таких тематичних площинах: законність ↔ незаконність, 

непідкупність ↔ продажність, матеріальне ↔ духовне, виконання ↔ не 

виконання своїх державних обов’язків, демократичність ↔ олігархократія, 

безлад ↔ лад, правильне ↔ неправильне, клановість ↔ неклановість. 
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2.5. Особливості вербалізації опозиції “свій ↔ чужий” у мовленні 

В. Януковича 

З моменту обрання на посаду президента В. Януковича напрямок 

розвитку України різко змінився. Це спостерігається вже на початку весни 2010 

і триває до фактичного припинення його діяльності в лютому 2014 року. На 

думку Ю. Войтенка та О. Вдовиченка, вектор, який обрав тодішній Президент, 

лежав у площині «корупції та адміністративного тиску, … підступного 

судочинства та нівелювання засад верховного права, … зміцнення позиції 

“сім’ї” та авторитаризму» [35, с. 488]. 

Проте в його текстах періоду президентства не спостерігається ухилення 

від демократичних цінностей. Розглянемо це детальніше. 

Мовець чітко розрізняє й визначає належність явищ і людей до категорій 

“свій” та “чужий”: (25.02.2010) «Країна перебуває у вкрай складній ситуації – 

відсутність державного бюджету на поточний рік, колосальні борги по 

зовнішніх запозиченнях, бідність, розвалена економіка, корупція – ось далеко не 

повний перелік бід, із яких складається українська реальність. Попри це, я 

вважаю, що державу можна не лише врятувати від соціально-економічного 

колапсу, але й швидко вивести на шлях прискореного розвитку. Якби не ця 

впевненість і ця віра у власні сили, сили своєї команди і силу українського 

народу, я ніколи не балотувався б у президенти» [286]. Так, “своїми” у 

наведеній цитаті В. Янукович вбачає себе (Я-мовець), власну команду та 

український народ. До категорії “чужого” він зараховує переважно явища, а не 

людей, зокрема, борги, бідність, розвалену економіку, корупцію, 

представляючи це із залученням стилістичного прийому побудови 

широкозначного синонімічного ряду. Все перераховане він іменує бідами й 

колапсом. Проте, на його думку, такий соціально-економічний стан у країні 

можна виправити за рахунок спільних зусиль Президента, його команди та 

всього українського народу. Виділяємо сему в номені “свій” ‘упевненість у 

своїх силах та віра в український народ’. Ціннісний вектор розгортається у 
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таких тематичних площинах слабкість ↔ сила, прозорість ↔ 

корумпованість, довіра ↔ недовіра. 

На думку В. Януковича, такий колапс у країні був спричинений 

попередньою владою Президента: (03.06.2010) «Хочу, щоб ви знали: ми 

отримали країну в стані тяжко хворого. Помаранчева влада фактично 

втратила контроль над процесами в державі і займалася, головним чином, 

вирішенням власних справ та стосунків. Невипадково, що Україна опинилася 

серед тих, хто найбільше постраждав від світової кризи. Так трапилося тому, 

що попередня влада була не готова до кризи, не знала і не розуміла, що і як слід 

робити» [292]. На основі контекстуального аналізу виформовуємо семантичний 

контент поняття “чужий” в політичному дискурсі В. Януковича: ‘поганий 

менеджмент’, ‘некомпетентність’, ‘безпорадність’– семи, що характеризують 

“чужих” як помаранчеву владу. 

До “своїх” мовець зараховує простих людей: (25.02.2010) «Сьогодні 

державою керує структура, “зшита” в інтересах реалізації цілей окремих 

політиків. Це ж можна сказати і про судочинство, і про багато інших 

важливих сфер життя українського суспільства. Ми повинні змінити існуючий 

стан речей. Структура всіх гілок влади повинна слугувати досягненню єдиної 

мети – швидкому ухваленню потрібних державі законів і їх швидкій реалізації. 

При цьому треба однаково дбати про забезпечення законних інтересів простих 

людей, звичайних громадян, представників середнього класу, інтелігенції, 

бізнесу» [286]. Таким чином, влада й держава об’єднуються зі звичайними 

громадянами, інтелігенцією, бізнесменами, потрапляючи до категорії “своїх”, 

на яких мають працювати всі гілки влади. Відповідно “чужими” постають усі 

чинні гілки влади, які становлять структуру, зшиту в інтересах реалізації 

цілей окремих політиків. Виділяємо сему: ‘політики, котрі не працюють на 

благо держави і народу’. Аксіологічна семантика тут розгортається у 

тематичній площині стале ↔ змінне. 



117 

 

На думку мовця, зміни варто починати зі створення свого уряду: 

(25.02.2010) «Ми повинні швидко створити дієздатну виконавчу владу, яка 

невідкладно займеться найбільш ураженими галузями економіки і соціальною 

сферою. Першочергове завдання на цьому шляху – реформування системи 

влади і, перш за все, Кабінету Міністрів, перетворення його у команду 

професіоналів, а не “політичних офіціантів”. У зв’язку з цим, я закликаю 

Верховну Раду підтримати мої зусилля, спрямовані на створення прозорої, 

ефективної і відповідальної системи державного управління, здатної 

працювати з Президентом у синхронному режимі» [286]. Як засвідчує 

контекстуальний аналіз, до категорії “свій” В. Янукович зараховує команду 

професіоналів (тобто контрольована ним виконавча влада), яка буде займатися 

відновленням економіки країни, її соціальної сфери та проведенням реформ. 

Натомість старий склад Кабінету Міністрів розуміється ним у рамках категорії 

“чужий”, старі урядовці отримують номінацію політичні офіціанти, діяльність 

яких була орієнтована виключно на обслуговування інтересів тогочасної 

політичної еліти. Аксіологічний вимір опозиційного протиставлення “свій ↔ 

чужий” у рамках даного фрагмента політичного тексту розгортається в 

тематичній площині дієздатність ↔ недієздатність урядової команди. 

В. Удовік відзначає, що для України характерна більш активна зовнішня 

політика, спрямована на євроінтеграцію після 2010 року. Саме вона стала 

основою для подальшого визначення ходу історичних подій. Однак, з іншого 

боку, це поклало початок серйозним проблемам у відносинах із Російською 

Федерацією [165, с. 118]. Про це свідчать такі фрагменти цитат: 

(29.11.2013) «Україна спільно з Європейським Союзом вже понад шість років 

йде непростим курсом переговорів і пошуку компромісів. На цьому шляху нам 

залишилося зробити лише кілька вирішальних кроків. Йдеться про необхідність 

підготовки передумов, які забезпечать максимальні результати від 

імплементації Угоди. … У цьому контексті стратегічна дискусія щодо шляхів 

оптимізації економічної співпраці ЄС з країнами – учасницями Ініціативи та 
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визнання європейської перспективи для зацікавлених держав-партнерів могла б 

початися вже сьогодні і набути чітких рис у період до наступного Саміту 

“Східного партнерства” у Латвії» [270]; (18.05.2013) «Водночас ми маємо 

усвідомлювати, що рух до Європи – це наполеглива праця. На євроінтеграційні 

процеси спрямовані масштабні й комплексні реформи, в основі яких 

демократичні цінності та соціальна справедливість. Вірю, що лише єдність 

та духовна сила, що об’єднують українців, здатні утвердити європейський 

вибір нашого народу» [284]. Для В. Януковича зближення з Європою та 

перспектива інтеграції до Європейського Союзу можливі лише через 

проведення євроінтеграційних реформ у країні. На перший погляд, такі 

реформи є чужими для України та її народу. Проте, на думку мовця, вони 

стануть своїми, адже майбутні запропоновані реформи будуть ґрунтуватися на 

засадах рівності, справедливості, демократичних цінностях, що надасть 

можливість співпраці держави з усіма членами ЄС та укорінення в ній 

західноєвропейських соціально-політичних цінностей. Таким чином, чуже має 

стати своїм, отже, бачимо розгортання опозиції “свій ↔ чужий” через 

тематичну площину українські ↔ євроінтеграційні реформи, реалізацію 

ціннісного вектора “своє мінус”, що має перейти в “чуже плюс”. 

В. Януковичу фактично частково вдалося провести реформи зі створення 

нової української економіки: (03.06.2010) «Поступово зростає ділова 

активність та промислове виробництво, спадає напруженість у фінансовому 

секторі, відновлюється ринок праці, збільшується кількість робочих місць. За 

короткий час нам вдалося стабілізувати відносини з ключовими партнерами 

України – Європейським Союзом, США та Російською Федерацією, вийти на 

якісно новий рівень діалогу та співпраці з міжнародними організаціями та 

установами. Україна підтвердила свій статус неядерної держави, що активно 

бореться за нерозповсюдження ядерних матеріалів та технологій. … Ми 

врегулювали проблему надвисоких цін на природний газ, відновили діалог щодо 

взаємовигідної співпраці з Росією. Як результат: Україна повертає до себе 
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довіру інвесторів та світових кредиторів…Таким чином, ми створили 

передумови для реалізації нового курсу на глибокі реформи та системну 

модернізацію країни, що охоплює усі сфери суспільного життя і завершує 

“нову хвилю” необхідних соціально-економічних перетворень» [292]. Як 

засвідчує цей фрагмент цитати, ціннісні іпостасі бінарної опозиції “свої ↔ 

чужі” постають здебільшого в тематичних площинах повного ↔ частково 

реформування та старої ↔ нової економіки. 

У фокусі уваги В. Януковича перебувають ключові держави планети, про 

що свідчить намагання налагодити, стабілізувати та закріпити партнерські 

зв’язки: (03.06.2010) «Працюватимемо з нашими сусідами. Адже, щоб увійти 

до клубу найрозвинутіших країн, Україна має стати регіональним лідером у 

Східній Європі. ... Ми відновили перерваний на п’ять років діалог із Російською 

Федерацією, відновили формулу стратегічного партнерства…. В українсько-

російських відносинах слід провести інвентаризацію міжнародно-правових 

двосторонніх угод на підкріплення положень Договору про дружбу, 

співробітництво і партнерство» [292]; (03.06.2010) «Водночас Україна 

потребує співпраці з НАТО, іншими безпековими організаціями. Україна 

наполегливо працюватиме над розвитком нової системи колективної безпеки в 

європейському та євроатлантичному просторі. Переконаний, маємо у цій 

справі надійних союзників країни ЄС, Росію і США. І тут важливо 

напрацювати власну пропозицію щодо облаштування європейської безпеки, з 

урахуванням інтересів країн-учасниць військових блоків, позаблокових країн та 

країн з нейтральним статусом. … Ми уже започаткували новий етап у 

відносинах із Китайською Народною Республікою» [292]. Як бачимо, в рамках 

цього фрагмента немає опозиційного протиставлення “свої ↔ чужі”, адже автор 

розглядає питання зовнішньополітичної безпеки країни у контексті інтеграції з 

“чужими”. Таким чином, поняття “свій” збагачується семами ‘який здатний до 

різнобічного діалогу, партнерства’, ‘який прагне миру й безпеки’. Ціннісний 
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вектор розгортається в тематичній площині міжнародна безпека ↔ загроза 

суверенітету. 

Отже, проаналізований мовленнєвий матеріал В. Януковича засвідчує  

формування дихотомії “своє ↔ чуже” наступним чином: 

1) свої стають чужими (В. Ющенко та його прибічники, парламент, 

тодішній уряд, суди й політичні партії);  

 2) чужі переходять у сферу своїх (євроінтеграційні реформи, ЄС, НАТО, 

безпекові організації, Російська Федерація, США, Китай); 

3) відсутня транспозиція (Я-мовець, власна команда, український народ, 

прості мешканці, інтелігенція, бізнесмени належать до категорії “свій”, 

натомість борги, бідність, розвалена/пострадянська економіка, корупція – до 

категорії “чужий”) (схема 2.5.1).  

Схема 2.5.1. 

“Свої” та “чужі” в політичній свідомості В. Януковича 
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- Я-мовець 
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- український народ 

- прості мешканці 
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- бізнесмени 
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- Російська Федерація 

- США 

- Китай 

Чужі 

- В. Ющенко та його 

прибічники  

- парламент  

- тодішній уряд 

- суди  

- політичні партій 

- борги 

-  бідність 

-  розвалена/пострадянська 

економіка 

- корупція 



121 

 

Здійснений контекстуальний аналіз бінарної опозиції “свій ↔ чужий” 

надав можливість виділити певні семи для кожного з понять. Так, “свій” 

містить такі семи: 

- суб’єкт/об’єкт: ‘упевненість у своїх силах та віра в український народ’, 

‘команда професіоналів, яка буде займатися відновленням економіки країни, 

її соціальної сфери та проведенням реформ’; 

- атрибуція суб’єкта/об’єкта: ‘який здатний до різнобічного діалогу, 

партнерства’, ‘який прагне миру й безпеки’. 

“Чужий” містить нижче згруповані семи: 

- суб’єкт/об’єкт: ‘політики, котрі не працюють на благо держави і народу’, 

‘старі урядовці, діяльність яких була спрямована виключно на 

обслуговування інтересів тогочасної політичної еліти’. 

Опозиційне протиставлення “свій ↔ чужий”, засвідчене в політичному 

мовленні В. Януковича, характеризує пропонований ним політичний курс у 

векторній площині етикетно-моральних, соціально-політичних і життєвих 

цінностей, які можна представити у вигляді таких субпозицій: 

слабкість ↔ сила, прозорість ↔ корумпованість, довіра ↔ недовіра, 

сталість ↔ змінність, дієздатність ↔ недієздатність урядової команди, 

повне ↔ часткове реформування, українські ↔ євроінтеграційні реформи, 

старе пострадянське ↔ нове українське, міжнародна безпека ↔ загроза 

суверенітету. 

2.6. Особливості вербалізації опозиції “свій ↔ чужий” у мовленні 

В. Ющенка 

Постать В. Ющенка як Президента є третьою ключовою фігурою в історії 

України опісля події Акту проголошення незалежності України 24 серпня 

1991 року. Як зазначає Б. Дем’яненко, його президентство принесло в 

українську політику та суспільство в цілому ціннісний вимір, «але 

запропонована ним шкала виявилась орієнтиром лише для частини 

українського суспільства» [54, с. 159].  
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Для аналізу дихотомії “свій ↔ чужий” ми обираємо ключові тексти 

Президента в період 2005 – 2010 років, у яких ціннісний аспект категорій “свій” 

і “чужий” виявлено найяскравіше. 

Для вираження “свого” В. Ющенко активно застосовує прийом 

інтимізації, використовуючи особовий займенник ми та його відмінкові форми 

нам, а також словосполучення кожен із нас з означальним займенником кожен 

в якості стрижневого елемента: (24.08.2006) «За п’ятнадцять років 

незалежності ми навчилися бути народом, державою і набуваємо знань, щоб 

стати нацією. І в цьому наша справжня історична перемога» [295]; 

(01.01.2008) «Ми були єдиними у багатьох напружених, драматичних, але й 

також в обнадійливих ситуаціях. Нам дуже багато належить змінити. І ця 

зміна полягає в нас самих. У країні повинен з’явитись настрій піднесення. В 

країні мусить постати культура дбайливого господаря, небайдужого, в якому 

стані його дім, під’їзд, вулиця. Цей господар – кожен із нас» [287]. Такі мовні 

форми застосовуються для позиціонування себе як складової частини народу. А 

використання ввічливої форми займенника 2 особи множини ви не просто 

маркує шанобливе ставлення до громадян, а вивищує їх над політиками: 

(01.01.2008) «Ви, дорогі співвітчизники, зупинили загрози, породжені зрадою і 

розбратом політиків. Ви сказали своє слово. Це – сильний урок» [287]. 

Політичні діячі – це теж громадяни, тобто мають по суті належати до категорії 

“свій”. Але якщо вони зраджують країну й не можуть прийти до єдиних 

спільних рішень у розв’язанні державних питань, такі політики, очевидно, 

зараховуються мовцем до категорії “чужих”, − сема ‘державні діячі, які 

зраджують державні інтереси’. “Своє” маркується номенами “боротьба”, 

“правда”, “сила”, “перемога”, “зміни”: ‘ті, хто мають активну громадянську 

позицію’. Ціннісний вимір опозиції “свій ↔ чужий” розгортається в тематичній 

площині державний обов’язок ↔ зрада. 

На основі такої векторної спрямованості в мовленні тогочасного 

Президента виформовується поняття “новий український громадянин”: 
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(24.08.2006) «Які наші головні здобутки? Перше. Новий український 

громадянин. На Майдані він відчув свою силу, можливість домагатись 

справедливості і реалізовувати свій талант. Ніхто тепер не може топтати 

його права. Ми змінилися. Ми стаємо вільними» [295]. Аксіологічна семантика 

дихотомії “свій ↔ чужий” тут розгортається у тематичній площині старий ↔ 

новий. Відповідно до цього у В. Ющенка “новий український громадянин” 

характеризується як людина, яка здатна вільно здійснювати свій громадянський 

вибір і може впливати на зміну ситуації в країні. Впровадження такого поняття 

імпліцитно натякає на те, що всі громадяни були обмеженими у своїх правах, 

не могли раніше, до подій Помаранчевої революції у 2004 році, здійснювати 

свій вільний вибір. Уводячи до свого тексту особовий займенник ми, 

В. Ющенко фактично залучає себе самого до “нових українських громадян”. 

Саме такі нові українські громадяни формують, на думку мовця, зріле 

суспільство: (24.08.2006) «І – найголовніше. У нашій державі формується зріле 

суспільство, яке вже здобуло свою першу перемогу в 2004 році. На голову вище 

стоїть це суспільство над багатьма українськими політиками і 

чиновниками» [295]. Цілком зрозуміло, що В. Ющенко протиставляє такого 

роду суспільство тим політикам і чиновникам, які ментально були сформовані в 

радянський період, про що свідчить продовження цитати: (24.08.2006) 

«Українським політикам важко вирватися з радянського антагоністичного 

сприйняття світу» [295]. Відповідно вибудовується ось така модель: “свій ↔ 

чужий ↔ свій”, ціннісні вектори якої розгортаються у тематичних площинах 

старий український громадянин ↔ новий український громадянин ↔ 

частина українських політичних діячів непрорадянської орієнтації. Це 

пояснюється тим, що основу світогляду і “старого українського громадянина”, і 

деяких сучасних політиків, виформовують концепти та ментальні установки 

радянського часу. 

Відомо, що за радянських часів культивувалися певні політично 

заангажовані ідеологеми, конформізм, традиціоналізм, патерналізм [100]. 
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Також з-поміж загальнолюдських і традиційних цінностей радянської людини 

вирізнялися такі чесноти, як: чесність, відповідальність, дисциплінованість, 

професіоналізм, що врешті-решт не можна не визнати позитивним явищем [150, 

с. 25]. 

Така аксіологічна орієнтація після розпаду СРСР зазнала нівелювання в 

суспільствах пострадянського часу як на індивідуальному, так і на суспільно-

політичному рівнях. Ця тенденція й розкривається В. Ющенком. Таким чином,  

виділяємо наступні семи в дихотомії “свій ↔ чужий” за В. Ющенком: ‘зрілість 

і прогресивність поглядів, здатність до радикальних змін, що притаманні 

суспільству з 2004 р.’ ↔ ‘неприйнятно-недопустиме старе, конформістське, 

патерналістське, пов’язане з часовою рамкою 1922 – 1991рр.’. Саме це лягло в 

основу формування поняття стереотипу нового/старого українського 

громадянина. 

Окрім того, В. Ющенко вбачає корупцію, що існує не тільки в середині 

політичної еліти, а й в усій країні, однією із головних перешкод на шляху до 

демократичного суспільства: (24.08.2006) «Вогнем треба випалювати 

масштабну корупцію в країні. З початком роботи чергової сесії Верховної Ради 

я подаю пакет законопроектів, що доведе цю справу до необхідного 

результату. Вірю, що парламент підніметься над партійними інтересами і 

підтримає ці документи. І тоді справою честі міністра внутрішніх справ і 

генерального прокурора стане доведення кожного корупційного скандалу до 

судового розгляду» [295]. Корупція є не єдиним фактором, що маркує категорію 

“чужий”. Поняття брехні так само розколює людей: (06.06.2005) «Нам 

потрібно викорчувати поле глибокої корупції та обману, повернути людям віру 

в добро і справедливість» [265]. Згідно з десятьома заповідями, даними 

Господом, обман є одним із першорядних гріхів. В опозицію до нього стає 

правда, справедливість та віра. Таким чином, для В. Ющенка розподіл сем, 

характерних для “своїх” і “чужих”, виглядає у такий спосіб: 
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- “чужі” – а) ‘хто вимагає плату за пришвидшення будь-якого процесу чи 

отримання благ, обманює’, і б) ‘хто платить корупціонерам’ (відповідно 

сам обманює себе); 

- “свої” – а) ‘хто виконує свою роботу чесно та сумлінно’, та б) ‘хто при 

вимаганні хабарів не погоджується із цим’. 

Аксіологічний вимір розгортається в тематичній площині моральність ↔ 

аморальність. 

У мовленні В. Ющенка українське суспільство, сучасна українська нація 

та Україна загалом бачаться з точки зору можливих потенційних позитивних 

зрушень: (23.01.2005) «На Майдані Незалежності українці постали перед 

світом як сучасна українська нація. Мужній опір розбудив наші душі. Всі ми 

відчули себе громадянами України. У нас прокинулися гідність, благородство і 

милосердя. Озброєний лише вірою і переконанням, народ здобув прекрасну 

мирну перемогу. Це перемога свободи над тиранією, права над беззаконням, 

майбутнього над минулим. Переможцем став кожен громадянин України. Ми 

добилися чесних виборів і 26 грудня не розминулися зі своєю долею. Ми вільно 

обрали шлях, яким готові йти вперед і вгору» [283]. Номен “свій” тут 

збагачується семою ‘той, хто сповідує істинні життєві цінності’, що можуть 

бути забезпечені тільки демократичним устроєм країни: (23.01.2005) «Тільки 

демократія оберігає найцінніше для людини – родину і дітей, мир і спокій, 

працю і достаток. Тільки в демократичній державі найвищими цінностями є 

людська гідність, свобода, рівність і солідарність. Тільки в демократичній 

Україні яскрава палітра мов, культур і поглядів стане багатством цієї 

країни» [283]. Вилучення пресупозиції з цього фрагмента політичного тексту 

доводить, що, на думку В. Ющенка, справжньої демократії в Україні немає, її 

побудова – справа майбутнього, коли саме народ стане основною рушійною 

силою керівництва держави. 

Ставлення В. Ющенка на початку його політичної діяльності до опозиції 

цілком позитивне та дружнє: (24.08.2006) «Величезною є роль української 
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опозиції. Тільки опозиція може належно аналізувати роботу уряду, показувати 

альтернативні варіанти, створювати тіньовий уряд. І опозиція не може йти у 

відпустку» [295]. Як відомо, до складу опозиції у 2006 році ввійшли Блок Юлії 

Тимошенко (БЮТ) та партійний блок “Наша Україна”, створення якого було 

ініційоване самим тодішнім Президентом країни В. Ющенком. До цього блоку 

входили Конгрес Українських Націоналістів, Ліберальна партія України, 

Молодіжна партія України, Народний Рух України, партія “Реформи і 

порядок”, “Солідарність”, “Християнсько-демократичний союз”, “Вперед, 

Україна!”, Українська народна партія та Республіканська християнська партія. 

А очолив цей блок прибічник політика Р. Безсмертний, його заступником став 

П. Порошенко [118]. На фоні цього стає зрозумілим, чому саме мовець 

прихильно ставиться до української опозиції, адже це найближче колове 

оточення політика, його однодумці. Під таким кутом зору свої залишаються 

своїми. Виділяємо сему ‘однодумці Президента, його знайомі та друзі’. 

Однак у 2008 році відбувся розкол у парламенті: (04.09.2008) «Учора 

відбулися події, які припинили діяльність демократичної коаліції у Верховній 

Раді України. І причина, на мій погляд, одна: боротьба за владу. … У Верховній 

Раді де-факто утворилася нова парламентська коаліція. Блок Юлії Тимошенко 

пішов на союз з Партією регіонів і комуністами і в основі цього утворення – 

неукраїнські – підкреслюю, неукраїнські і недержавні інтереси. Демократична 

більшість зраджена цим союзом. Учорашній день показав нам все точно і ясно. 

Безумовно, розвал коаліції був добре спланованою подією. Усі спроби фракції 

“Нашої України – Народної Самооборони” провести засідання ради коаліції, 

визначити спільний порядок денний і спільну позицію по найчутливіших 

питаннях поточного моменту вчора були відкинуті Блоком Юлії Тимошенко» 

[304, с. 5]. БЮТ, який раніше був союзником у вирішенні державних 

політичних питань, тепер зазнає транспозиції в категорію “чужий”. Це 

пояснюється їх виходом зі складу парламентської опозиції (що раніше була 

своєю) й утворенням нової урядової коаліції з Партією регіонів та Партією 
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комуністів (є чужими в середині своїх для Президента). Аксіологічна семантика 

“чужого” тут розгортається у тематичній площині друзі ↔ вороги. 

Мовець залучає до категорії “свій” країни-сусідів. Сюди насамперед 

належить Польща: (31.08.2005) «Сьогодні вільна Польща є другом і 

стратегічним партнером вільної України. У нас вистачає мужності разом 

читати і славні, і гіркі сторінки нашої історії. … Історичне українсько-

польське порозуміння продовжує шлях до миру і єдності, розпочатий 

французько-німецьким примиренням» [266]. Це пояснюється насамперед 

спільними зовнішньополітичними кордонами, а також намаганням 

підтримувати добрі стосунки в політиці. Таким чином, “свої” в інтерпретації 

В. Ющенка збагачуються семою ‘країна-сусід, територіально розташована на 

північному заході від України, з якою остання підтримує дружньо-партнерські 

відносини’. 

Як не дивно, з позиції сьогоднішнього дня, Російська Федерація тривалий 

час поставала у свідомості більшості президентів України як дружній партнер 

на зовнішньополітичній арені. І для В. Ющенка це не є винятком: 

(12.02.2008) «Ми не одноразово констатували тезу про те, що у наших 

відносинах немає нерозв’язних проблем. Упевнений, що сьогодні ми 

продовжимо добру партнерську традицію досягнення взаємоприйнятих рішень 

для багатьох важливих питань співпраці. … У цілому нам слід виробити 

оптимальний алгоритм спільного руху вперед. Українсько-російське 

стратегічне партнерство потребує якісного розвитку і поглиблення» [269]. 

Росія як один із найближчих сусідів на кордоні з Україною зараховується до 

категорії “свій” не тільки через чисельну кількість взаємозалежних моментів 

історичного розвитку. Мовець характеризує цю державу як головного партнера 

у сферах фінансів, торгівлі, економіки тощо. Але таке уявлення триває до 

2014 року, до того часу, коли українсько-російські стосунки змінили вектор 

розвитку. Виділяємо сему ‘країна-сусід, територіально розташована на 

північному сході від України, з якою остання підтримує дружньо-партнерські 
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відносини’. Ціннісний вектор виформовується у тематичній площині сусід ↔ 

ворог. 

Для мовця критерій успішного бізнесу лягає в основу при становленні 

партнерських зв’язків, зокрема з такими країнами, як Чеська республіка, Грузія: 

(14.06.2007) «На цьому форумі ми вітаємо і високо оцінюємо можливості 

низки спільних проектів, які готуються сьогодні українською і чеською 

сторонами. … Україна, безумовно, зацікавлена у схемах диверсифікації 

поставки нафти до Європи через Чехію, переробці каспійської нафти на 

чеських нафтопереробних заводах, залученні чеських колег до 

транспортування казахської нафти до Європи нафтопроводом Одеса-Броди. 

Все вищевикладене дає мені підстави стверджувати, що українсько-чеське 

співробітництво має всі підстави стати фактором економічного розвитку 

всієї Європи» [277]; (12.08.2005) «Ми, Президенти України та Грузії, 

висловлюємо тверде переконання у тому, що утвердження демократії та 

громадянського суспільства є одним з головних завдань та передумов для 

економічного розвитку наших країн та регіону…. Ми висловлюємо тверду 

впевненість у тому, що наш регіон…є одним з найбільш перспективних 

просторів в Європі, з унікальними можливостями у сфері людських ресурсів, 

транзитних коридорів, енергоджерел та шляхів комунікацій між Європою, 

Центральною Азією та Далеким Сходом» [298]. Віддалені країни 

зараховуються до категорії “своїх” на основі спільності економічних та бізнес-

інтересів. Відповідно виділяємо сему ‘країни-несусіди, з якими триває 

партнерська співпраця’.  

Таким чином, проаналізоване політичне мовлення В. Ющенка засвідчує 

вибудовування опозиції “свій ↔  чужий” так: 

1) свої стають чужими (політичні діячі прорадянської орієнтації, 

зрадники-політики, БЮТ, Партія регіонів, Партія комуністів);  

2) чужі переходять у сферу своїх (Польща, Російська Федерація, Грузія, 

Чехія); 
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3) відсутня транспозиція (до категорії “свій” належить Я-мовець, 

український народ, істинні моральні категорії: справедливість, правда, “чужим” 

постає корупція, обман) (схема 2.6.1). 

Схема 2.6.1. 

“Свої” та “чужі” в політичній свідомості В. Ющенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ході здійсненого контекстуально заангажованого семного аналізу було 

виділено наступні семи у рамках дихотомії “свій ↔ чужий”. 

“Свій”: 

- суб’єкт/об’єкт: ‘ті, хто має активну громадянську позицію’, ‘людина, яка 

здатна вільно здійснює свій громадянський вибір і може впливати на зміну 

ситуації в країні’, ‘зрілість і прогресивність поглядів, здатність до 

радикальних змін, що притаманні суспільству з 2004 р.’, ‘хто виконує свою 

роботу чесно та сумлінно’, ‘хто при вимаганні хабарів не погоджується із 

цим’, ‘той, хто сповідує істинні життєві цінності’, ‘однодумці Президента, 

його знайомі та друзі’, ‘країна-сусід, територіально розташована на 

північному заході від України, з якою остання підтримує дружньо-

партнерські відносини’, ‘країна-сусід, територіально розташована на 

північному сході від України, з якою остання підтримує дружньо-партнерські 

відносини’, ‘країни-несусіди, з якими триває партнерська співпраця’. 

Свої 

- Я-мовець 

- народ 

- новий український 

громадянин 

- істинні моральні категорії: 

справедливість, правда 

- опозиція 

- Польща, Російська 

Федерація, Грузія, Чехія 

Чужі 

- політичні діячі 

прорадянської орієнтації 

- зрадники-політики 

- БЮТ 

- Партія регіонів 

- Партія комуністів 

- корупція 

- обман 
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У номена “чужий” в інтерпретації В. Ющенка виділяємо такі семні 

компоненти: 

- суб’єкт/об’єкт: ‘державні діячі, які зраджують державні інтереси’, 

‘неприйнятно-недопустиме старе, конформістське, патерналістське, 

пов’язане з часовою рамкою 1922 – 1991рр.’, ‘хто вимагає плату за 

пришвидшення будь-якого процесу чи отримання благ, обманює’,  ‘хто 

платить корупціонерам’. 

Отже, проаналізований матеріал засвідчує у В. Ющенка розгортання 

таких ціннісних тематичних субпозицій, як: обов’язок ↔ зрада, нове ↔ старе, 

моральність ↔ аморальність, старий український громадянин ↔ новий 

український громадянин ↔ частина українських політичних діячів 

непрорадянської орієнтації, друзі ↔ вороги, сусід ↔ ворог. 

Висновки до розділу 2 

1. Аналіз категорій “свій” та “чужий” можливий лише в контексті їхнього 

протиставлення. Більше того, одна категорія перебуває в прямо пропорційній 

залежності від іншої, тому їх дослідження можливе лише в діалектичній 

єдності, що може бути передано графічно як “свій ↔ чужий”. 

2. Маючи архетипове походження, дихотомія “свій ↔ чужий” відіграє 

важливу роль у формуванні самосвідомості людини. Тому при дослідженні 

цього феномена на матеріалі інституційного політичного дискурсу саме 

“свій ↔ чужий” стає тим ключовим фактором, що визначає модус існування 

політичного діяча. 

3. Мовлення обраних політиків П. Порошенка, Ю. Тимошенко 

В. Януковича та В. Ющенка засвідчує вкрай суб’єктивне відтворення 

опозиційного протиставлення “свій ↔ чужий”. 

4. Так, для П. Порошенка “своїми” постають Я-мовець, українське 

суспільство, люди з моральними принципами, мир, іноземець-урядовець, 

інакшість, Крим, Європа, Сирія, ЦАР. “Чужими” ж є В. Янукович і його 

команда, олігархи, корумпована бюрократія, п’ята колона, тероризм, нечисть 
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(«бєси», «абвері», «стрєлкі»), вбивці, війна, окупаційна влада, російські війська, 

маріонетковий уряд, українська політична еліта, Європа, Російська Федерація. 

5. Ю. Тимошенко вбачає “своїми” саму себе, українське суспільство, 

представників Конституції, партії з подібними ідеями/інтересами, 

демократичну світову спільноту, міжнародні суди. “Чужими” стають 

президенти (Л. Кучма, В. Янукович, П. Порошенко), прем’єр-міністри, суд, 

судді, прокурори, олігархи, силові структури та верхівка загалом. 

6. Для В. Януковича характерне представлення “своїх” у плані Я-мовець, 

власна команда, український народ, прості жителі, інтелігенція, бізнесмени, 

євроінтеграційні реформи, ЄС, НАТО, безпекові організації, Російська 

Федерація, США, Китай. Натомість В. Ющенко та його уряд, розколотий 

парламент, суди і політичні партії, борги, бідність, розвалена економіка, 

корупція мають приналежність до “чужого”. 

7. Мовлення В. Ющенка засвідчує розгортання “своїх” у площині Я-

мовець, новий український громадянин, український народ, істинні моральні 

категорії, Польща, Російська Федерація, Грузія, Чехія. “Чужі” представлені 

зрадниками-політиками, обманом, корупцією, БЮТ, Партією регіонів і Партією 

комуністів. 

8. Аксіологічний підхід дав змогу визначити, що кожен політичний діяч 

(П. Порошенко, Ю. Тимошенко, В. Ющенко, В. Янукович) є носієм своєї 

ідеології, проте цінності, притаманні будь-якій ідеології, ґрунтуються на 

спільних засадах демократичності та моральності. Протиставлення цінностей та 

антицінностей визначає статус та образ кожного політичного діяча окремо.  

9. Так, мовлення П. Порошенка репрезентує розгортання опозиції 

“свій ↔ чужий” у вигляді таких антиномічних субпозицій: авторитарний ↔ 

демократичний режим, рідне ↔ захоплене, керованість ↔ некерованість, 

професійність ↔ непрофесійність, підтримка тероризму ↔ боротьба із ним, 

сепаратист ↔ свідомий громадянин, загарбницька ↔ мирна політика, 

спільність ↔ відмінність, агресор ↔ жертва, ворожнеча ↔ дружба. Ці 
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субпозиції виформовують образ політика, котрий намагається боротись із 

проблемами у стані військової ситуації та соціально-політичних змін в Україні.  

10. У мовленні Ю. Тимошенко засвідчує розгортання дихотомії “свій ↔ 

чужий” у таких субпозиціях, як законність ↔ незаконність, 

непідкупність ↔ продажність, матеріальне ↔ духовне, виконання ↔ не 

виконання своїх державних обов’язків, демократичність ↔ олігархократія, 

безлад ↔ лад, правильне ↔ неправильне, клановість ↔ неклановість. 

Зазначені ціннісні орієнтири співвідносять ідеологію мовця з позиціями народу, 

а саме, − з боротьбою проти  корупційної системи та старого складу уряду.  

11. Політичне мовлення В. Януковича демонструє тематичне наповнення 

архетипної опозиції “свій ↔ чужий” через такі субпозиції, як слабкість ↔ 

сила, прозорість ↔ корумпованість, довіра ↔ недовіра, сталість ↔ 

змінність, дієздатність ↔ недієздатність урядової команди, повне ↔ 

часткове реформування, українські ↔ євроінтеграційні реформи, старе 

пострадянське ↔ нове українське, міжнародна безпека ↔ загроза 

суверенітету. Його ціннісні орієнтири зведені до покращення життя, розвитку 

економіки та безпеки країни. 

12. Ціннісні тематичні субпозиції обов’язок ↔ зрада, нове ↔ старе, 

моральність ↔ аморальність, друзі ↔ вороги, сусід ↔ ворог є ключовими 

для мовлення В. Ющенка. Вони підтримують статус тогочасного Президента на 

рівні образу очільника держави, тобто людини, яка має за мету закріплення 

стабільності, здійснення реформ і наведення ладу всередині самої держави. 

13. Тож засвідчені ціннісні орієнтири, яких притримуються політичні 

діячі, продиктовані насамперед позицією фокусної аудиторії, тобто електорату, 

їх релевантністю й важливістю для народу загалом, а також чинною 

політичною та соціально-економічною ситуацією. 
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РОЗДІЛ 3. МЕТАСТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ ПЕРСУАЗИВНОГО ВПЛИВУ 

В МОВЛЕННІ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ 

3.1. Сценарій логічного доведення (апеляція до раціо). 

Цей сценарій послуговується маніпулятивною метастратегією плюс, що 

має на меті звернення мовця до адресата за допомогою логічних раціональних 

висловлювань. Представлена тактиками подачі об’єктивної інформації, 

логічного доведення та тактикою об’єднання з опонентом. 

3.1.1. Маніпулятивна метастратегія плюс 

Тактика подачі об’єктивної інформації (ТПОІ). В усному/письмовому 

тексті об’єктивна інформація ґрунтується на фактах, у ньому не може бути 

наявна фантазія чи вимисел. Важливими характеристиками об’єктивної 

інформації є емпіричні свідчення, логічні пояснення та незалежні судження [84, 

с. 188]. 

Точність і повнота наповнення фактами, аргументативність і логічна 

побудова неможливі, на нашу думку, без наведення статистичної інформації: 

В. Янукович – В. Ющенку (21.12.2004) «Але моє запитання не в цьому. Вся 

країна була обвішана вашими біг-бордами, де було написано, що ви надійний і 

послідовний. Ви подаєте бюджет на 2004 рік з мінімальною зарплатою 237, 

через два тижні відкликаєте і ставите 205. Потім за місяць до виборів 

пенсіонерам даєте надбавку. Роблячи бюджет 2005 року, ви про цю надбавку 

забули, і ні копійки не передбачили для підвищених пенсій» [288]. ТПОІ 

досягається через комунікативний хід вербалізації конкретної статистики 

певних аспектів формування бюджету країни у 2004 і 2005 роках. Автор 

вдається до емоційно нейтрального викладу подій, демонструючи 

неупереджене ставлення до інформації, яка подається. 

Іншим комунікативним ходом ТПОІ можна вважати використання 

риторичного питання: П. Порошенко (10.09.2014) «Оговорено, що Закон 

України “Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих 
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районах Донецької та Луганської областей” передбачає чітко статус цих 

(мова іде про ДНР і ЛНР) регіонів у складі України. Наступного тижня цей 

проект буде внесено до Верховної Ради. Цей проект забезпечує мирне 

повернення цих районів під український суверенітет. І я просив би, від цього 

залежить доля миру, підтримати його. Я просив би, щоб ми ні в якому разі не 

зірвали мирний процес. Можу погодитися – напевно, ми будемо не в захваті від 

складу місцевих депутатів, яких на дострокових виборах до міських та 

районних Рад оберуть мешканці Луганська та Донецька. Але хіба не краще, 

щоб політика вершилася виборчими бюлетенями, а не автоматними чергами 

та залпами градів?» [274]. 

Тактика логічної аргументації (ТЛА) реалізується через наведення 

достовірних/істинних доводів (апелювання до раціо): В. Ющенко – 

В. Януковичу (21.12.2004) «Але я не про це хотів сказати. Я впевнено кажу, що 

мій уряд зробив свою справу, і за ці 2 роки було значно підвищено рівень життя 

людей. Було підвищено зарплати як в 2003 році так і в 2004, були підвищені 

пенсії, стипендії, і саме соціальна спрямованість мого уряду дала можливість 

мені отримати цю величезну підтримку в українському суспільстві, яку ми 

отримали вже в другому турі» [288]. Промовець втілює ТЛА через наведення 

порівняльних статистичних даних заробітної плати у 2003 та 2004 роках, 

посилаючись на економічне зростання, про що свідчить нормативно-правовий 

документ. Закон України № 372-IV “Про встановлення розміру мінімальної 

заробітної плати на 2003 рік” (26.12.2002) фіксує розмір зарплати у 

185 грн. [132]. Надалі цей показник зростає: мінімальна зарплата становить уже 

237 грн. станом на 01.12.2003 рік. 

Тактики об’єднання з опонентом (ТОЗО) застосовується лише тоді, 

коли учасникам необхідно дати зрозуміти, що проблема може бути вирішена 

лише за допомогою об’єднання зусиль, за рахунок спільних дій. При цьому 

проблема постає не як конкретно-особиста, а як загальна, і опонент 

перетворюється з ворога на союзника: В. Янукович – В. Ющенку (21.12.2004) 
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«Я хочу вернуться к первому вопросу. Вы согласны, что нам с вами надо 

реально смотреть, как нам объединить Украину? Вы согласны с тем, что у 

нас есть проблема срыва этого тура выборов? Вы согласны с тем, что мы 

должны исправить несправедливость из-за закона о выборах президента, 

чтобы наши люди, инвалиды, ветераны, которых незаконно обидели, нарушив 

Конституцию? Учесть ошибки, которые сделают и которые позволяют 

сорвать выборы, и мы будем с вами идти дальше на дестабилизацию? Вот 

этот вопрос меня очень волнует» [287]. Комунікативний хід зменшення 

дистанції між двома політичними діячами, застосований у ТОЗО з метою 

залучення опонента до свого кола, втілюється за допомогою займенника 

інклюзивного характеру 1 особи множини ми, а також нагромадження 

риторичних запитань. Останнє структуровано за рахунок анафоричного 

синтаксичного предикативного повтору «Вы согласны..?». Цей мовленнєвий 

факт засвідчує наповнення тексту сугестивним потенціалом. 

ТОЗО може досягатись і комунікативним ходом наведення достовірних 

статистичних даних: В. Янукович – В. Ющенку (21.12.2004) «Але я хотів би 

нагадати, що за мене проголосували більша половина моїх виборців, за вас 

також проголосувало багато виборців. І якщо ми не домовимося з вами, як нам 

далі жити в цій країні, то може статися, що виберуть когось із нас, як 

кажуть, неповноцінним президентом чи президентом однієї частини України. 

Це питання на яке треба дати відповідь обов’язково – прийде такий 

час» [288]. Застосовуючи офіційні дані голосування на виборах 2004 року, 

політик відкрито зазначає рівність і можливе право проходження когось із двох 

кандидатур, що значно підвищує статус обох. Так, на сайті ЦВК відображено 

такі цифрові показники: у першому турі 39,26 % голосів у В. Ющенко, 39,11 % 

– у В. Януковича [183]. За допомогою логічних доводів В. Янукович закликає 

до спільного вирішення державних питань. 
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3.2. Сценарій позитивної самопрезентації 

Сценарій позитивної самопрезентації характеризується підвищеним 

ступенем емоційності. Обираючи його, мовець моделює ситуацію таким чином, 

щоб вона позитивно, вигідно та якомога краще представляла позицію 

адресанта. Цей сценарій реалізується за допомогою маніпулятивної 

метастратегії мінус через тактики підтвердження власної позиції, надання 

поради, попередження, зняття відповідальності, заклику до чесності. 

3.2.1. Маніпулятивна метастратегія мінус 

Тактика підтвердження власної позиції (ТПВП) можлива за умови 

словесного оформлення волевиявлення мовця, його думок, тобто вираження 

власної точки зору. Іншими словами, це те, на чому наполягає сам автор. 

Одним зі способів реалізації ТПВП є  використання комунікативного 

ходу супокладання трьох часів (майбутнього, теперішнього, минулого) та 

апеляції до свого попереднього досвіду: В. Янукович – В. Ющенку (21.12.2004) 

«Я кажу і казав, що ми будемо тільки платити пенсію, яку ми призначили, і 

будемо робити тільки розмежування по умовах роботи пенсіонерам. І це моя 

принципова позиція, бо я знаю, що таке бідність. Тому це питання у мене 

вирішене, і я твердо даю вам на це відповідь» [288]. Ключовими фігурантами 

виступає Я-мовець як кандидат у Президенти (виходець із бідних) та 

пенсіонери (народ), що імплікативно об’єднує і того, й іншого в один 

гештальтний простір. 

На лексичному рівні ця тактика зреалізована позитивно маркованими 

лексемами із семантикою настійливого вираження власної позиції: 

В. Ющенко (12.02.2008) «Ми підтверджуємо нашу щиру готовність у 

розвитку стратегічного партнерства України й Росії і твердо націлені на 

досягнення конкретних результатів співробітництва» [269]. Застосоване для 

реалізації ТПВП речення має модальність упевненості, невідворотності, 

націленості на результат. 
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Для реалізації маніпулятивної стратегії мінус використовується також 

тактика надання поради (ТНП). Послуговуючись цією тактикою, адресант 

намагається завуалювати прояв своєї незгоди із чимось і боротьбу власних 

внутрішніх протиріч [181, с. 216]. 

Однак у нашому матеріалі ТНП реалізується надто емоційно, можна 

навіть відзначити модальність грубого тону наказу, актуалізований наказовим 

способом дієслів у 2-ій особі – затямте, поверніть: 

Ю. Тимошенко (26.12.2011) «Затямте, що майбутнє України, безпека України, 

її інтереси, та і ваші теж, лежать в європейській площині. Та якщо хочете 

повернути собі бодай якесь політичне обличчя, поверніть Україну до 

європейської стратегії розвитку» [300]. Ця тактика реалізується з метою 

спонукання адресата до дій, звернення до раціо Президента, 

переспрямовування зовнішньої політики країни в європейському напрямі. 

Як зазначає В. Карасик, у разі якщо адресант не згоден із певною 

ситуацією чи позицією адресата, його мовлення максимально заповнюється 

“завуальованою лексикою”, яка відображає внутрішні протиріччя мовця. Для 

цього й використовується ТНП. Взагалі адресат, якому надається порада, 

мусить апріорі перебувати у скрутному становищі. Це означає, що адресант має 

правильно подавати будь-яку пораду, уникати категоричних заяв, підкреслення 

своєї суб’єктивності, говорити і поводитися із партнером на рівних, не 

звертаючи уваги на статусне положення [76]. А. Бігарі зазначає, що така 

тактика складається із висловлювань, які по суті засуджують вчинки адресата 

[24, с. 10]. ТНП реалізується через вживання опозиційних присвійних 

займенників (найчастіше наш – твій) [25, с. 159]. 

Застосування тактики попередження (ТП) має на меті сповіщення 

когось про якісь можливі події. М. Шалунова зазначає, що ТП 

використовується мовцем у зв’язку з попередженням когось про щось: 

«наприклад, застерегти від небезпеки, неприємної розмови або ситуації» [190, 

с. 296]. 
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Нерідко зазначена тактика реалізується через апеляцію до досвіду 

минулого. І може передаватися через такий комунікативний хід, як “story 

telling”, тобто наведення прикладу з історії без вказівки на конкретне ім’я чи 

прізвище героя. Об’єкт розповіді позначається в наступному фрагменті 

словосполученням незвичайний політик, яке замінюється на особовий 

займенник 3-ої особи однини чоловічого роду він по мірі розгортання дискурсу: 

Ю. Тимошенко (26.12.2011) «У 2009 році я зустрілася з одним незвичайним 

політиком. Це була абсолютно впевнена в собі людина. Він мав рейтинг довіри 

близько ста відсотків у своїй країні. Цілий народ щодня вклонявся йому, 

вважав його даним країні вищими силами. Він збирався правити вічність і 

нічого не затьмарювало його абсолютну самодержавну владу. Він поділив усю 

країну між своїми синами і почувався повним господарем на своїй землі. ... Але 

вже через два роки його мертве, сплюндроване тіло волочили вчорашні 

вірнопіддані по придорожній пилюці його рідного міста. А один з його синів 

пропонував два мільярди доларів за можливість втечі з країни. Не зважаючи 

на “особливість” наших взаємин, Вікторе Федоровичу, я, все ж, ніколи не 

побажаю вам такої долі. Я чесно хочу, щоб ви до Єнакієва заходили не так, як 

згаданий мною політик до Сірту. Все у ваших руках. Принаймні поки-

що» [300]. За основу “story telling” береться фрагмент біографії керівника Лівії, 

Муаммара Кадаффі, якого повстанці захопили в полон у м. Сірт 20 жовтня 

2011 року, вчинивши самосуд і жорстоке вбивство. ТП тут реалізує 

комунікативний намір порадити змінити внутрішню політику країни. 

ТП може втілюється й через інший комунікативний хід, наприклад, 

констатації фактів негативного характеру: Ю. Тимошенко (26.12.2011) «Кожен 

ваш крок, кожна ваша дія в зворотному від Європи напрямку ослаблює і вас як 

президента, і Україну як державу. Зовсім не таємниця, що для декого слабкий 

та безпорадний президент України – кращий партнер. І поки-що, на жаль, ви 

цьому статусу відповідаєте бездоганно. Хоча я й не розумію навіщо це 

вам» [300]. Зазначена тактика реалізується синтаксичним повтором кожен: 
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кожен ваш крок, кожна ваша дія, що в контекстуальному поєднанні з 

дієсловом ослаблює, прикметниками слабкий, безпорадний створює ефект 

напруженості, нагнітання небезпеки в разі руху в зворотному від Європи 

напрямку.  

Іншим комунікативним ходом, яким послуговується ця тактика, є 

гіперболізація, що вибудовується за допомогою градаційного наростання 

накалу вербалізованої емоції: Ю. Тимошенко (22.01.2012) «І коли зрізана 

пенсіонеркою стрічка з вінка викликає у влади почуття страху та ненависті, 

коли кинута дитиною фарба у портрет диктатора на білборді викликає паніку 

та істерику, ‒ всі добре розуміють, що така влада приречена. Кожна 

диктатура рано чи пізно безславно закінчує життя самогубством. Така 

природа всіх диктатур. Наша, українська диктатура вже зараз перебуває в 

агонії. Рано чи пізно вона впаде. Але справа в тому, що кожен зайвий день і 

кожна зайва хвилина перебування цієї орди при владі несуть такі збитки і таку 

шкоду Україні, що розплачуватися за їх правління нам потім доведеться 

роками» [298]. Нагнітання емоційного напруження через вживання оцінної 

лексики загальнонегативного характеру: страх та ненависть, паніка та 

істерика, агонія, диктатура, орда створює ефект негативного прогнозування. 

Пенсіонери і діти антитетично протиставленні українській диктатурі, орді. 

Тактика зняття відповідальності (ТЗВ) характеризується наданням 

певних обіцянок із позиції не окремого мовця, а групи людей, що передбачає 

зняття індивідуальної відповідальності: В. Янукович – В. Ющенку (21.12.2004) 

«Звичайно ми виправимось у парламенті, і українські пенсіонери будуть 

отримувати ту пенсію, яку вони сьогодні отримують. Ми знайдемо кошти, які 

незаплановані, які ведуть до дефіциту бюджету» [288]. ТЗВ реалізується 

комунікативним ходом інтимізації за допомогою інклюзивного особового 

займенника у формі 1-ої особи множини – ми. Як зазначають А. Романюк та 

А. Заяць: «Інклюзивні займенники корелюють із промовцем та всією 

аудиторією, що суттєво знижує рівень відповідальності автора за зміст власних 
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висловлень, дозволяючи перекласти процес прийняття рішень на слухача» [139, 

с. 206]. 

ТЗВ може досягатися і за рахунок комунікативного ходу ототожнення 

самого мовця з аудиторією, що реалізується на основі апеляції до подібних 

почуттів цільової аудиторії: Ю. Тимошенко (22.11.2006) «Ви сьогодні 

відчуваєте, що після революції відсторонені від влади. Але скажіть, будь ласка, 

як я себе почувала, коли не могла призначити жодного чиновника? Я теж 

відчувала теж саме, що і ви! А скажіть, ви думаєте, я не відчувала 

розчарування, коли люди, які брали такі самі зобов’язання як я, робили зовсім 

інші речі?!» [267]. 

Тактика заклику до чесності (ТЗДЧ) досягається за рахунок 

модальності впевненості у своїй правоті та намаганні залучати опонента до 

реалізації дій у правовому полі: В. Ющенко – В. Януковичу (21.12.2004) «Я 

переконаний, що ми маємо країну, яка може вибрати власною волею свого 

президента. Якщо для цього треба прийняти якісь формальні додатковості – я 

на це погоджуюся. Головне – щоби не крали голосів. Ви все-таки по бюджету 

не дали відповідь – уряд, який думає про пенсію, він спочатку підіймає 

зарплату. А в зарплаті уже оформляється фонд, який іде на пенсію. Ви почали 

зі зворотного. Коли ви говорите, що люди будуть отримувати пенсію – ви 

помиляєтеся. Люди будуть отримувати надбавку. Бо прорахунку по жодному 

пенсіонеру досі не зроблено. Тому давайте домовимося: ми говоримо про нову 

пенсію чи про надбавку, яка буде існувати і в наступному році» [288]. Ця 

тактика віддзеркалює намагання мовця вплинути на свого співбесідника й 

донести, що саме відкритість і, головне, чесність із народом є ключовими 

аспектами в питанні нарахування зарплат і пенсій. 

ТЗДЧ може послуговуватись комунікативним ходом заклику до активних 

дій, що реалізуються за допомогою окличних речень наказової модальності: 

Ю. Тимошенко (08.12.2013) «Доленосний вибір між диктатурою та Європою, 

який здійснюється саме зараз на всіх майданах, знаходиться у ваших руках. 
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Тільки вся українська громада разом з опозицією має шанс змінити хибний хід 

української історії, який заклав Янукович. І тому перше, про що я хочу вас 

попросити, ‒ не здавайтеся! Не робіть ні кроку назад! Не сідайте за стіл 

переговорів з бандою, в якої руки по лікті у крові наших дітей, а офшорні 

рахунки ломляться від ваших коштів!» [282]. Мовець закликає опозицію бути 

чесними по відношенню до ситуації, яка склалася, та вчинити правильно. 

3.3. Сценарій театралізованого дійства 

Сценарій театралізованого дійства має місце там, де свідомо моделюється 

вигідна мовцю ситуація, в якій відбувається розподіл комунікативних ролей та 

одягання відповідної комунікативному образу маски. У рамках сценарію 

театралізованого дійства реалізується маніпулятивна, ігрова, 

іміджестворювальна функції та функція позитивної самопрезентації. Сценарій 

реалізується за допомогою маніпулятивної метастратегії мінус за рахунок 

використання тактик драматизації та позитивної самопрезентації. 

3.3.1. Маніпулятивна метастратегія мінус 

Тактика драматизації (ТД) характеризується акумулюванням або 

виключно позитивної, або суто негативної інформації, що направлена в будь-

якому випадку проти опонента: П. Порошенко (12.12.2015) «Ми зробили те, що 

24 роки до нас нікому не вдавалося. Ми диверсифікували постачання 

блакитного палива до України. Зараз ми подолали критичну залежність від 

Росії, зіскочили з їхньої газової голки. Не маю жодного сумніву, що ще б трохи і 

ця газова ломка, цей шантаж зробили би все для того, щоб загнати українців у 

могилу. Ми не дали цього зробити» [276]. Мовець ніби грає роль героя, 

одягаючи відповідну маску, адже за його керівництва було подолано газову 

залежність від Російської Федерації (хоча історично засвідчено, що Україна 

вдало використовувала власні видобутки газу). ТД актуалізована за допомогою 

анафоричного часткового синтаксичного повтору предикативного характеру: 

ми зробили, ми подолали, ми не дали цього зробити.  
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Ця тактика може також вербалізуватися і за допомогою нагромадження 

риторичних запитань, апокризи, анафори та епіфори: 

П. Порошенко (12.12.2015) «Хтось із відомих філософів сказав, що на наше 

життя впливає не лише те, що з нами відбулося, а, можливо, – і ще навіть 

більшою мірою – те, чого не сталося. Хіба не високоймовірною була повна 

окупація України? Саме в цьому полягав реальний план агресора – примусовий 

розділ нашої країни на декілька частин, реалізація так званого плану 

“Новоросія”. Хіба не видавалися неминучими дефолт і повний крах економіки? 

Хіба не могла повторитися історія середини 90-х з поновленням хронічних 

невиплат зарплат та пенсій, які мали дестабілізувати соціально-економічну 

ситуацію в Україні? Нічого подібного, слава Богу, не сталося. Ми з вами не 

дали цього запустити. Ми зробили це спільними зусиллями кожний на своїй 

ділянці» [276]. Реалізовані комунікативні ходи сприяють констатації фактів 

того, що було зроблено. Як зазначає І. Голубовська, «епіфора, будучи 

антитетичним щодо анафори прийомом, фокусує увагу реципієнта на наслідках 

дій, на їх бажаному результаті» [45, с. 24]. А відтак, риторичні запитання, 

апокриза, анафора та епіфора є вагомими методами схилення аудиторії до 

потрібних мовцю думок, що ще більше підтверджує цитація без зазначення 

самого автора, вибучуючи, таким чином, правильний і ефективно діючий 

алгоритм дій маски героя. 

ТД може втілюватись на основі контрастування: 

Ю. Тимошенко (19.06.2017) «Політичні репресії в Україні досягають апогею. 

Такого масштабу не пам’ятаю навіть у найгірші часи: людей залякують, 

обшукують, порушують кримінальні справи, вимагають вийти із Партії ВО 

“Батьківщина”. А тому особисто звертаюсь до Порошенка – припиніть 

проводити масштабні політичні репресії за вашим дорученням. Це переходить 

всі межі! … Ця влада не може називатись демократичною і проєвропейською, 

якщо вона загрузла в корупції і політичних репресіях» [280]. Прийом 

контрастування маркує негативні характеристики чинної влади та її дій: 
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політичні репресії, залякування, обшуки, порушення кримінальних справ,  ̶  які 

протиставляються позитивним параметрам влади: “демократичність”, 

“проєвропейськість”. 

Реалізуючи ТД, мовець отримує можливість виразити своє категорично 

негативне суб’єктивне ставлення до об’єкта критики: 

Ю. Тимошенко (22.01.2012) «Вони – бояться. Бояться мене і вас. Бояться всіх 

вільних людей. Бояться правди, бояться свободи, бояться самої України. Цей 

страх тотальний і неподоланий. Вони погано сплять вночі, бо відчувають 

невідворотність покарання. Вони на рівні інстинктів відчувають, що їм чужа 

наша країна, чужий наш народ. Вони знають, що країна Ярослава Мудрого, 

Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького ніколи не стане країною Януковича» 

[299]. Фрагмент цитати репрезентує театралізований сценарій штучно 

змодельованої ситуації, у якому автор одягає маску психотерапевта, 

зосереджуючи свою увагу на тотальному і неподоланному страсі 

можновладців і причинах його виникнення (їх “чужість” Україні та її 

національним інтересам). ТД здійснюється за рахунок використання 

чотирикратного анафоричного повтору особового займенника вони та 

шестикратного повтору особового дієслова в третій особі множини бояться, 

котрі маркують, на думку Ю. Тимошенко, стан страху, в якому перебувають 

можновладці на чолі з президентом В. Януковичем. 

Тактика позитивної самопрезентації (ТПС) використовується мовцем 

для того, аби проявити всі свої позитивні риси та якості характеру, 

продемонструвати високий рівень власної професійної майстерності. Часто цю 

тактику автор використовує, аби розказати про власно зроблені дії, проведену 

роботу в контексті звітування [175, с. 129]. 

Сучасна соціальна психологія трактує самопрезентацію як процес 

усвідомленого чи навіть неусвідомленого прояву певних аспектів власної 

самості (архетипу психологічної цілісності індивіда) у процесі взаємодії з 

людьми [260]. Проте така самопрезентація може бути сценічною (імітованою) і 
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закулісною (справжньою). Цей погляд розвиває І. Гофман, вказуючи на те, що 

індивіди залежно від ситуацій проявляють або істинне особисте Я, або хибне 

публічне Я: «Індивід може бажати цілком гармонійних взаємин з іншими 

людьми, щоб підтримати з ними взаємодію, або хотіти позбутися їх, заплутати, 

обдурити, протидіяти чи нашкодити їм» [47, с. 35]. 

В арсеналі комунікативних засобів, використовуваних політиками, ТПС 

дає можливість підвищити власний політичний статус: 

Ю. Тимошенко (26.12.2011) «Я, в нинішній ситуації, здатна піднятися над 

подіями і говорити з державних позицій. Не у своїх особистих інтересах, і не в 

ваших. А в інтересах країни» [300]. Ця тактика реалізована за рахунок 

меліоративно маркованих словосполучень піднятися над діями, говорити з 

державних позицій, а також протиставлення будь-чиїх особистих інтересів – 

інтересам країни, що втілюється за допомогою комунікативного ходу 

контрасту. 

3.4. Сценарій негативного представлення опонента 

Сценарій негативного представлення опонента розгортається за умов, що 

адресант звертається до свого адресата на підвищених тонах, переходячи 

інколи на грубий або агресивний стиль спілкування. Він намагається словесно 

понизити статус свого опонента та створити виключно негативне уявлення про 

останнього. У текстах реалізується маніпулятивною метастратегією мінус за 

допомогою тактик звинувачення, неприйняття звинувачення, тактикою іронії та 

сарказму, тактикою образи, приниження, викривлення інформації. 

3.4.1. Маніпулятивна метастратегія мінус 

Тактика звинувачення (ТЗ) може реалізуватися з метою створення 

негативного образу політика – опонента, для чого використовуються певні 

лексико-стилістичні та лексико-синтаксичні прийоми: повтор особового 

займенника 2 особи множини ввічливої форми звернення Ви, Вас; перифраз 

краща дитина, Кучма три, єдиний кандидат: В. Ющенко – В. Януковичу 
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(21.12.2004) «Мене здивувала ваша остання частина промови. Ви ж єдиний 

кандидат від сьогоднішньої влади. Вас же висували у кабінеті президента 

Кучми. Ви ж є Кучма три, ви його краща дитина. Ви сьогодні таке говорите 

про президента. Не плюйте в криницю, з неї прийдеться ще пити» [288]. 

Можна вважати, що перифрази втілюють комунікативний хід навішування 

ярликів. Емоційний вплив на аудиторію підсилюється ще й привселюдним 

звинуваченням адресата в тому, що він непорядно поводиться по відношенню 

до свого наставника, з людиною, котра висунула його на широку політичну 

арену. 

Наведена тактика може реалізуватись за допомогою комунікативного 

ходу апокризи: В. Ющенко – В. Януковичу (21.12.2004) «Давайте чітко 

сформулюємо, що було ключовим механізмом фальсифікації 21 листопада. 

Відкріпні талони. З Донецька десятки ешелонів організували, щоб виїхали на 

Західну Україну, проголосувавши там і там. Результат фальсифікації – 1,3 

мільйона голосів. Ми хочемо такою дорогою пройти? Ні. Тому новий закон 

говорить: відкріпні талони працюють в межах однієї області, там 

фальсифікуйте скільки хочете. Коли мова іде про голосування на дому. Віктор 

Федорович, невже ви вважаєте, що в Миколаївській області проголосували на 

дому 35%? Ні! Автомобілів не вистачить, бюджету не вистачить, щоб таке 

голосування забезпечити. Це була публічна крадіжка голосів. Тому коли мова 

йшла в новому законі про голосування на дому, дали преференцію одній 

категорії – інвалідам 1 групи. Дільничні комісії зобов’язані своїм 

автотранспортом інші категорії інвалідів доставити до виборчих дільниць. 

Закон дає відповідь, як забезпечити голосування всіх» [288]. Наведення ряду 

запитань із наданням послідовних відповідей на них (апокриза) є яскравим 

прикладом емоційного викладу фактів фальсифікації підрахунку голосів. 

Використаний комунікатив НІ! маркує незгоду як заперечну відповідь на власні 

риторичні запитання, адресовані співбесіднику. 
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ТЗ може бути наповнена високою негативною експресивністю: 

Ю. Тимошенко (22.01.2012) «22 січня 1919 року, тут, на Софіївському майдані 

було проголошено Універсал про Єдину Соборну Україну. Тоді, в тривожні та 

неспокійні дні боротьби за волю, тут була, по-суті, відновлена єдина 

Українська держава, яка пройшла через всі лихоліття, негаразди та 

випробування. Сьогодні, через 93 роки, в Україні, на жаль, знову часи – 

тривожні і неспокійні. Внутрішній ворог значно більш небезпечний, ніж 

зовнішній. Бо не іноземні зайди, а своя українська влада нищить Україну, 

знущається над людьми, плюндрує наші цінності, топчеться по наших ідеалах. 

До влади в країні прийшла мафія. Але не просто мафія, не просто бандити. Це 

мафія, яка ненавидить все українське, боїться і не розуміє його. Це ті 

бандити, які поставили собі за мету ліквідувати незалежну Українську 

державу. Але саме ми не дамо їм цього зробити» [299]. Мовець 

(Ю. Тимошенко) у наведеному фрагменті цитати створює виключно негативний 

образ політичного опонента, послуговуючись прийомами парцеляції 

(акцентуаційний поділ на прості речення); нагромадженням епітетів тривожні, 

неспокійні; контекстуальних синонімів знущається, плюндрує, топчеться, 

ненавидить. Адресант супокладає поняття чинної влади і поняття ворога: влада 

не просто постає як ворог, а констатується її приналежність до бандитів, мафії; 

чинна верхівка звинувачується в здійсненні проекту під назвою “ліквідація 

незалежної української держави”. Комунікативний хід контрастування 

виформовує чіткий образ внутрішнього ворога як того, хто нищить Україну, 

знущається з людей (чужі); та образ нас – тих, хто не дасть цього зробити (свої). 

Усе це створює високий градус пейоративної конотованості тексту. 

Тактика неприйняття звинувачення (ТНЗ) характеризується 

запереченням мовцем тієї інформації, яку  висловив відправник повідомлення: 

В. Янукович – В. Ющенку (21.12.2004)  «Ну, по-перше, що стосується кращого 

сина, мабуть, це речення більше підходить до вас, і Ви останнім часом вели 

переговори і домовлялися, як проходити нам ці складні перегони саме з 
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президентом Кучмою» [288]. ТНЗ актуалізована за допомогою комунікативного 

ходу аксіологічного контрастування, через який на когнітивному рівні 

реалізується архетипна опозиція “свій ↔ чужий”. Як засвідчує фрагмент 

цитати, В. Янукович на звинувачення В. Ющенка відповідає неприйняттям. Він 

залучає комунікативний хід трансформації звинувачення на свого політичного 

опонента за допомогою особового займенника ввічливої форми 2 особи 

множини Ви. 

Тактику іронії та сарказму (ТІТС) ми кваліфікуємо як єдину, без поділу 

її на окремі складові. М. Гаража відносить ці тактики до “двояких”, адже вони 

«можуть тлумачитися і конфронтаційними, і кооперативними в залежності від 

того, в рамках якої стратегії використовуються» [38, с. 58]. Тактику іронії 

використовують для дискредитації опонентів з метою вираження власної 

позиції. Вона допомагає сформувати недовіру зазначеній особі. На думку 

А. Мігунова, іронія – спосіб опосередковано вказати на зміст, ідучи від 

протилежного та вкладаючи вагомий смисл у сказане [110, с.29]. Існує думка 

про те, що зазначені тактики можуть застосовуватися лише тими особами-

адресантами, котрі за соціальними/статусними показниками перебувають на 

вищих ієрархічних сходах відносно адресата [88, с. 17]. Як видається, ціль 

застосування ТІТС в політичному дискурсі полягає в наданні критично-

оцінювальних характеристик тій чи іншій політичній особистості. 

Зазначені тактики уможливлюється в тому разі, коли особистість 

переповнена емоціями і не здатна більше стримувати себе: Ю. Тимошенко 

(26.12.2011) «...Справа в тому, що через фатальний недогляд української Кліо 

(це давньогрецька муза історії) два роки тому ви стали главою нашої держави. 

Що вона робила, та Кліо в такий відповідальний момент, важко сказати. Але, 

в будь-якому випадку, “маємо, те що маємо”, – як любить говорити Леонід 

Макарович. У даному випадку – маємо вас на посаді Президента. … Я, Вікторе 

Федоровичу, дуже добре вивчила анатомію диктатури. Головна її ознака в 

тому, що вона завжди закінчується. І завжди безславно. Диктатор, при всіх 
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своїх силових та ресурсних блискучих атрибутах – слабка, залякана й 

обмежена людина. Страх – єдине почуття, з яким він ніколи не розлучається. 

Я, думаю, ви розумієте про що я...» [300]. Висміювання, та ще й чинного на той 

час Президента, досягається за допомогою залучення різноманітних лексико-

стилістичних прийомів: вставленої конструкції пояснювального характеру це 

давньогрецька муза історії, цитації прецедентного висловлення за авторством 

Л. Кравчука маємо, те що маємо, метафори анатомія диктатури, експліцитної 

іронії що вона робила, та Кліо в такий відповідальний момент, важко сказати, 

сарказму макротекстової форми актуалізації маємо вас на посаді Президента. 

За рахунок використання наведених мовностилістичних засобів будуються два 

контрастні образи: Я-мовця, ерудованого, обізнаного в історії, зокрема в 

грецькій міфології, та адресата, простуватого, недосвідченого, котрий може 

іноді навіть плутати слова. Називаючи адресата диктатором, Ю. Тимошенко 

досягає реалізації оксюморонного ефекту, адже диктатор апріорі не може бути 

схарактеризованим як слабка, залякана й обмежена людина. 

Тактика приниження (ТПр) має на меті не просто принизити адресата, а 

й показати всі його недоліки та промахи в діях. Н. Войцехівська зазначає: 

«Прихована агресія старанно маскується мовцем конфронтаційного типу через 

намагання фруструвати (досягнути психологічного стану наростаючого 

емоційно-вольового напруження, що виникає в конфліктних ситуаціях, які 

заважають досягненню мети або задоволенню потреб і бажань, загрожують 

людині або її престижу, людській гідності) співрозмовника» [36, с. 164]. 

Зазначена тактика разом із реалізованою ТЗ маркує негативно-емоційне 

ставлення до адресата: Ю. Тимошенко (26.12.2011) «(далі ТЗ) Не парафувавши 

19 грудня угоду, ви відкинули країну назад на десятки років. Праця тисяч 

розумних та порядних людей через вас полетіла на смітник. Подумайте бодай 

про свої інтереси, якщо вже не про інтереси держави. (далі ТПр) У вас ніколи 

не вийде грати на протиріччях між Європою та Росією, як ви сподівалися. Бо і 

там, і там вас добре знають і адекватно оцінюють. Не з вашими природніми 
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здібностями. … По-друге, не знаю наскільки ви розбираєтесь в міжнародних 

та геополітичних питаннях, але у мене для вас погана новина: Євро-2012 – це 

не договір про євроінтеграцію, вас ввели в оману. Це – футбол. Ваш 

найглибший промах – згортання процесу об’єднання з Європою» [300]. ТПр 

реалізується комунікативним ходом насмішки над розумовими та 

професійними здібностями опонента: у вас ніколи не вийде, не з вашими 

природними здібностями, ваш найглибший промах. 

У наступному фрагменті політичного тексту ТПр використовується поряд 

з ТЗ та погрозою: Ю. Тимошенко (09.12.2017) «(далі ТПр) Пане Президенте, 

Вам відняло пам’ять. Ви забули, що так, як з арештом Саакашвілі, уже було. 

Перефразовуючи мого друга, скажу, що Ви не наступаєте на граблі. У Вас 

замість ніг граблі. (далі ТЗ в узурпації влади) На 4-му році свого правління Ви 

стали одночасно президентом, прокурором, парламентом, урядом, судом і 

генпродюсером усіх телеканалів. (далі ТПр) І тепер Ви кидаєте за ґрати своїх 

опонентів – так, як це робив Янукович. Згадайте, чим все завершилося. Ростов 

не гумовий» [302]. Використовуючи лексико-стилістичні тропи сарказму 

замість ніг граблі та гіперболи (коли мовець звинувачує адресата, що той є і 

одночасно президентом, прокурором, парламентом, урядом, судом і 

генпродюсером усіх телеканалів), Ю. Тимошенко створює негативно 

забарвлений образ Президента-диктатора та узурпатора влади, увінчуючи свій 

дискурс комунікативним ходом натяку на помилки попереднього Президента 

України (паралелі та алюзії з В. Януковичем). У такий спосіб мовець вказує 

адресатові на, з її точки зору, неправильну внутрішню політику, водночас 

застерігаючи від можливих її негативних наслідків. 

Тактика образи (ТО) застосовується з метою приниження опонента 

через застосування словесно вираженої образи [113]. На думку Л. Завальської, 

ТО застосовується з позиції негативного оцінювання співрозмовника «або його 

дій з використанням негативно забарвлених лексем і відповідних граматичних 
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конструкцій. Політичні діячі прямо чи опосередковано дають негативну оцінку 

своїм політичним опонентам» [64, с. 158].  

Тому при здійсненні ТО вагоме місце посідає лексика експресивного та 

оцінно-негативного характеру [70, с. 167]: В. Ющенко – В. Януковичу 

(21.12.2004) «Але я хотів би, Віктор Федорович, як економіст, зрозуміти 

природу ваших помилок: чи це помилки непрофесійності, чи це просто 

одвертий обман виборців» [288]. Ця тактика реалізується через комунікативний 

хід нагромадження контекстуальних синонімів із негативною оцінною 

семантикою: помилки, обман, непрофесійність та імпліцитно закладеним 

порівнянням власне Я-мовця як знавця економіки (В. Ющенко має вчене звання 

кандидата економічних наук) та його опонента, який, на думку Я-мовця, є або 

непрофесійним, або морально ницим. 

Тактика викривлення інформації (ТВІ) характеризується наведенням 

лише такої інформації, яка вигідна мовцю, і може містити приховування фактів. 

Тому невід’ємним аспектом такої подачі інформації є власне замовчування або 

уникання певних тем [59, с. 47]. Однак, ми вважаємо, що адресант, навпаки, 

може не оминати проблематичні теми, а вдаватися до них, перебільшуючи чи 

фальсифікуючи дані. 

На наш погляд, ця тактика має у собі суб’єктивно-емоційне підґрунтя: 

Ю. Тимошенко (19.06.2017) «Те, що наробив Янукович, призвело до того, що ми 

маємо війну, розруху, третє місце у світі за рівнем зубожіння відповідно до 

світових рейтингів, а також перше місце за рівнем корупції серед усіх 

європейських країн. Це результати подвійних стандартів і безвідповідального 

ставлення до своєї місії у світі» [279]. Тут важливим комунікативним ходом 

постає прийом гіперболізації, адже мовець навмисно перебільшує роль 

В. Януковича в розвалі економіки країни, якою він вже майже чотири роки не 

керує. Іншим комунікативним ходом ТВІ постає відверта фальсифікація фактів, 

згідно з якими Україна посідає третє й перше місце в рейтингах. Однак 

насправді у 2017 році Україна опинилась на 7-ому місці в списку найбідніших 
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країн згідно з індексом бідності Bloomberg's Misery Index [236]. А світовий 

Індекс сприйняття корупції, розроблений Transparency International, показав, що 

Україна зайняла 5-у позицію з-поміж європейських країн, де корупція активно 

процвітає [241]. 

3.5. Сценарій комбінований – позитивна самопрезентація за рахунок 

понижчення соціального статусу опонента  

Комбінований сценарій має на меті забезпечити мовцю позитивну 

самопрезентацію за рахунок понижчення політичного статусу опонента за 

допомогою створення позитивного образу суб’єкта мовлення паралельно з 

негативацією образу опонента. Цей сценарій реалізується завдяки одночасному 

поєднанню емоційних вербалізаторів різного знака. Головною виступає 

маніпулятивна метастратегія мінус, актуалізована тактиками комбінації 

(одночасного понижчення соціального статусу опонента і підвищення 

власного) та спільного міркування й заохочення до рішучих дій. 

3.5.1. Маніпулятивна метастратегія мінус 

Тактика комбінації (ТК): П. Порошенко (12.12.2015) «Це ми з вами 

створили міжнародну коаліцію. На початку, ще в лютому, всі керівники 

України були нерукопотискаємими, їх не пускали та не запрошували у жодну 

країну світу, крім Кремля, ми створили потужну міжнародну коаліцію на 

захист України і добилися впровадження дієвих економічних санкцій проти 

Росії як країни-агресора» [276]. Автор тексту намагається принизити стару 

владу, номінуючи колишніх очільників України нерукопотискаємими. 

Російськомовна калька містить натяк на проросійську орієнтованість колишніх 

керівників України. Таким чином, здійснюється комунікативний хід 

навішування ярликів. Реалізується комунікативна тактика понижчення 

політичного статусу опонента. З іншого боку, тактика позитивної 

самопрезентації реалізується за рахунок інтимізації це ми з вами та вживання 
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меліоративно маркованого в контексті сучасного політичного сьогодення 

України словосполучення потужна міжнародна коаліція на захист України. 

Ця ж тактика, ТК (одночасного понижчення соціального статусу 

опонента й підвищення власного) реалізується в наступному фрагменті 

політичного тексту: В. Ющенко – В. Януковичу (21.12.2004) «Я думав, що ви 

все таки відкрито скажете – чи фінансувався я за рахунок коштів Росії чи 

Америки. Я маю честь – оці руки ніколи нічого не крали, не свого я ніколи нічого 

не брав. Я знаю, що в цьому житті приходиться дуже дорого платити за все, 

що є гріхом. Я не судимий, і веду чесне життя, і коли мені дають запитання в 

різних точках про американські валянки – мене це принижує. Подивіться в очі 

цих людей, які стояли на Майдані. Хіба очі ті говорять, що вони вийшли за 

десятку? Там стояли люди, заробіток яких в один день вищий від мого 

бюджету виборчої кампанії. Вони стояли за совість – вони не хочуть 

бандитської влади. Тому я солідарний в одному: пора вже дійти до того, щоб 

українського президента обирали не в Москві» [288]. Мовець вербально 

позиціонує себе як чесну людину: оці руки ніколи нічого не крали, не свого я 

ніколи нічого не брав, веду чесне життя. Однак при цьому на імпліцитному 

рівні здійснюється порівняння адресанта та адресата, що сприяє зчитуванню 

позитивних рис адресанта як негативних характеристик адресата, який 

внаслідок застосування ТК кваліфікується як ‘судимий’, ‘той, хто веде нечесне 

життя’, ‘який є безчесним’. Усе це розгортається в правовому полі: я – не 

судимий. Свою честь (чесність) Я-мовець акцентує за допомогою анафоричного 

синтаксичного повтору негаційного характеру ‘нічого не крав/не брав’. 

Тактика спільного міркування та заохочення до рішучих дій 

(ТСМЗдРД) орієнтована на створення ілюзії неупередженого ставлення до 

ситуації, що обґрунтовується логічним описом чинного стану речей. 

Використовуючи ТСМЗдРД, адресант по суті нав’язує аудиторії власну 

позицію, переконуючи адресата у своїй правоті: Ю. Тимошенко (08.12.2013) 

«Сьогодні кожен приходить на майдани з одним питанням: яка наша мета і 
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який план наших спільних дій? Наша мета – дострокове негайне усунення 

Януковича з посади Президента України. Всі інші представники як 

центральної, так і місцевої влади – уряди, беркути, захарченки, пшонки, клюєви 

та все, все інше – це його метастази, які сконають одразу, як зникне з 

політичної карти їх натхненник. Сконцентруйте зараз всі свої плани, всі дії, 

всю силу на цьому. Зараз – потім ми можемо просто з цим не 

впоратися» [282]. 

(08.12.2013) «Ось ПЛАН ДІЙ, який я вам пропоную. Деякі важливі кроки 

вже зроблені! Безумовно, знаходячись за ґратами, я не можу взяти 

відповідальність за якість та ефективність втілення цього плану в життя. 

Тому це лише порада, а втілювати його в життя або ні – це, безумовно, буде 

вашим спільним рішенням!» [282]. 

За допомогою тактики інтимізації адресант створює ілюзію паритетного 

спілкування та пропонує громаді план виходу із ситуації, що склалася, 

водночас знімаючи з себе відповідальність на підставі актуальних на той час 

об’єктивних обставин. 

Висновки до Розділу 3 

1. Класифікація комунікативних стратегій і тактик, використовуваних у 

політичному мовленні українськими політиками, була здійснена на основі 

з’ясування пріоритетного прагматичного модусу їх застосування під кутом зору 

впливу на масову свідомість електорату. Було виокремлено дві основні 

стратегії: маніпулятивну метастратегію плюс та маніпулятивну метастратегію 

мінус, ‒ кожна з яких має власний набір тактик. Так, маніпулятивна 

метастратегія плюс представлена тактиками подачі об’єктивної інформації, 

логічної аргументації, об’єднання з опонентом, що реалізуються в сценарії 

логічного доведення (апеляція до раціо). Натомість маніпулятивна 

метастратегія мінус послуговується тактикою підтвердження власної позиції, 

тактикою надання поради, тактикою попередження, тактикою зняття 

відповідальності, тактикою заклику до чесності в межах сценарію позитивної 
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самопрезентації; тактиками драматизації та позитивної самопрезентації в 

рамках сценарію театралізованого дійства; тактикою звинувачення, тактикою 

неприйняття звинувачення, тактикою іронії та сарказму, тактикою приниження, 

тактикою образи і тактикою викривлення інформації у сценарії негативного 

представлення опонента; тактикою комбінації, тактикою спільного міркування 

та заохочення до рішучих дій у комбінованому сценарії. 

2. Проаналізований матеріал засвідчує, що П. Порошенко, 

Ю. Тимошенко, В. Янукович та В. Ющенко використовують значний арсенал 

різноманітних тактик (діаграма 3), окремі з яких збігаються.  

Діаграма 3. 

Кількісне співвідношення тактик у мовленні політичних діячів  
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3. Так, у політичному мовленні П. Порошенка домінантними є тактики 

(12%): тактика подачі об’єктивної інформації, тактика драматизації й тактика 

комбінації (одночасного понижчення соціального статусу опонента й 

підвищення власного), що реалізуються в 3 різних сценаріях – логічного 

доведення (апеляція до раціо), театралізованого дійства та комбінованому. Це 

дає підстави віднести його тип до конфліктної комунікативної поведінки з 

часткою кооперативної, оскільки застосовані політиком тактики демонструють 

домінування Я-мовця і спрямовані проти його опонента, хоча тактика подачі 
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об’єктивної інформації вказує на бажання політичного діяча співпрацювати з 

опонентом. 

4. Для політичного мовлення Ю. Тимошенко характерні такі тактики 

(44%): тактика надання поради, тактика попередження, тактика зняття 

відповідальності, тактика заклику до чесності, тактика драматизації, тактика 

позитивної самопрезентації, тактика звинувачення, тактика іронії та сарказму, 

тактика приниження, тактика викривлення інформації, тактика спільного 

міркування та заохочення до рішучих дій, що втілюються в 4 сценаріях – 

позитивної самопрезентації, театралізованого дійства, негативного 

представлення опонента та комбінованому. З огляду на це, зазначений тип 

комунікативної поведінки можна визначити як конфліктний із високим 

індексом використання тактик емоційно-агресивного забарвлення. 

5. Мовленнєвий матеріал В. Януковича засвідчує реалізацію такого 

набору тактик (20%): тактики подачі об’єктивної інформації, тактики 

об’єднання з опонентом, тактики підтвердження власної позиції, зняття 

відповідальності, неприйняття звинувачення, що розгортаються в межах 3 

сценаріїв – логічного доведення (апеляція до раціо), позитивної самопрезентації 

та негативного представлення опонента. Таким чином, можна відзначити 

кооперативно-конфліктний тип комунікативної поведінки, оскільки політик 

структурує свою комунікативну поведінку в контексті зближення з опонентом, 

намагається зняти напругу в спілкуванні, однак застосовує свої інтенції в 

площині вивищення над адресатом.  

6. У політичному мовленні В. Ющенка реалізовані такі тактики (24%): 

тактики логічної аргументації, підтвердження власної позиції, заклику до 

чесності, звинувачення, образи та комбінована тактика (одночасного 

понижчення соціального статусу опонента і підвищення власного). Їх 

функціонування засвідчено лише в 3 сценаріях – логічного доведення (апеляція 

до раціо), позитивної самопрезентації та негативного представлення опонента. 

Політик не вступає у співпрацю зі своїм опонентом, лише надає правдиву 
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інформацію, з одного боку, а з іншого, звинувачує, ображає та критикує свого 

адресата. Тому такий тип комунікативної поведінки можна назвати конфліктно-

нейтральним. 

7. Як засвідчує проаналізований матеріал, у кожного з політиків 

виявляється різний відсотковий ступінь співвідношення застосованих у 

сценаріях тактик. Так, відсоток тактик у П. Порошенка – 12%, що реалізується 

по 4% у 3 сценаріях. У В. Януковича – 20% тактик, які так само відповідають 3 

сценаріям, однак характеризуються різним ступенем частотності 

функціонування: у сценарії логічного доведення (апеляція до раціо) та у 

сценарії позитивної самопрезентації – по 8%, в сценарії негативного 

представлення опонента – 4%. Натомість у В. Ющенка виділяємо відсоткове 

співвідношення тактик – 24%, які так само простежуються в 3 сценаріях: у 

сценарії негативного представлення опонента – 12%, у сценарії позитивної 

самопрезентації – 8% та в сценарії логічного доведення (апеляція до раціо) – 

4%. У Ю. Тимошенко виокремлюємо найбільший відсоток тактик – 44%, що 

втілюються вже у 4 сценаріях і також характеризуються різною частотністю: у 

сценарії позитивної самопрезентації – 12%, у сценарії театралізованого дійства 

– 8%, у сценарії негативного представлення опонента – 20% та комбінованому 

сценарії – 4%. 

8. Проведене дослідження дає підстави зробити висновок, що 

конфліктний тип комунікативної поведінки послуговується найбільшою 

частотою вживання тактик. Конфліктно-нейтральний та кооперативно-

конфліктний характеризуються середньою частотою. Натомість найменша 

кількість тактик зреалізована в конфліктно-кооперативному типі. 
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РОЗДІЛ 4. АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ МОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ 

ДІЯЧІВ 

4.1. Природа цінностей у лінгвістиці 

До проблеми походження, статусу, місця та ролі цінностей у суспільстві 

зверталися зарубіжні (Н. Арутюнян, Х. Гадамер, Г. Гегель, М. Епштейн, І. Кон, 

А. Маслоу, Ш. Перельман, М. Фуко, Ф. Фукуяма та ін.) та вітчизняні науковці 

(Т. Антонченко, О. Бєссонова, І. Голубовська, Н. Гончарова, О. Грабович, 

С. Жаботинська, Т. Космеда, Н. Костенко, Т. Кузнєцова, О. Снитко, 

О. Ременець, А. Черненко тощо). 

Цінності є продуктом суспільного (духовного та політичного) життя й 

досвіду людства. Їх динамічна природа має як спільні для всіх народів 

характеристики, так і відмінні. З плином часу одні цінності стають 

визначальними, інші знецінюються. 

Зокрема, для Античності визначальними для суспільства були такі 

цінності, як істинність, мудрість, раціональність, моральність, виховання та 

громадські чесноти (стриманість, скромність, поміркованість тощо). В епоху 

Середньовіччя людство орієнтувалося на цінності християнські: Бог, віра, 

церковні обряди та біблійні чесноти (віра, надія, любов, чесність та ін.). 

Доба Відродження задекларувала саму людину як найвищу цінність, а 

тому значна увага приділялася знанням, розумовій діяльності та активності 

людини (Р. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Паскаль, Б. Спіноза тощо). За доби 

Просвітництва домінантне місце посідали морально-духовні цінності людини: 

гідність, свобода, справедливість тощо (І. Кант, Г. Гегель, І. Котляревський, 

Т. Шевченко та ін.) [162, с. 152‒154]. 

Новий час привніс переосмислення загальнолюдських і духовних 

цінностей, і, на думку В. Банах і Л. Банах, характеризується, з одного боку, 

інтелектуально-освітніми цінностями, а з іншого, визначається матеріальними 

цінностями, що орієнтують людину на збагачення [14, с. 18]. 
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Існує чимало підходів до трактування цінностей: філософський, 

психологічний, лінгвістичний тощо. Так, у рамках філософського розуміння 

цінності розуміються як частина буття, що формує в людини різні бажання та 

прагнення [258]. Згідно з психологічним підходом, цінності є мотиваційним і 

когнітивним досвідом, який детермінує процес пізнання людиною світу та 

регулює її поведінку в соціальному середовищі [99]. 

У лінгвістиці цінності визначаються як соціальні або соціально-

психологічні ідеї та погляди, які поділяє народ і транслює в майбутнє; це те, що 

кваліфікується етнічним колективом як щось хороше й правильне та є 

символом наслідування [160, с. 108]. 

С. Жаботинська, зазначає, що цінності виступають своєрідними 

ментальними структурами і їх систему формує чи руйнує світоглядний “фрейм” 

текстів, що у подальшому впливає на дії особистості [63, с. 9]. 

Слушним також видається погляд М. Шелера, згідно з яким під 

цінностями розуміються «об’єктивні феномени, що визначають норми та 

оцінки людини й утворюють царство трансцендентальних надемпіричних 

сутностей, які знаходяться поза просторово-часовою реальністю» [237, p. 381]. 

Таким чином, цінності існують незалежно від волі людини й не можуть бути 

повністю знищеними. 

Однак цінності можуть виникати й на основі індивідуальних потреб 

групи людей відповідно до їх цілей. Тоді «вибудовування цілей здійснюється 

по цінностях. Цілі разом із цінностями організовують поведінку, спричинюють 

генеральні інтенції» [69, с. 202]. У цьому аспекті цінності розглядаються як 

глибинна мотиваційна основа для суджень і поведінки в людському суспільстві. 

Слушним видається погляд Ю. Щербакової, згідно з яким цінності є 

продуктами «колективної життєдіяльності суспільства, формування якого 

починається зі створення родових форм життя з метою регуляції соціального 

процесу; інакше кажучи, це соціальний феномен, який виникає під впливом 

потреб суспільства» [199, с. 23]. 
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На думку Н. Арутюнової, цінності є координаторами між людиною та 

світом об’єктів. Вони  стимулюють, направляють і регулюють її діяльність 

протягом усього життя [11, с. 60]. Іншими словами, цінності у своїй сукупності 

постають «як основний елемент культури, що виступає базовою ідеологією, 

ціннісно-нормативним механізмом соціальної регуляції» [261, с. 167]. Тобто 

цінності виступають базисною рушійною силою людської діяльності: з одного 

боку, вони репрезентують цілі та норми поведінки людей, а з іншого – задають 

оціночні параметри кодів культур. 

Вдалим є погляд на цінність, яка визначається із позиції чотирьох 

елементів: предмета, ідеалу, норми та значущості. Так, цінність як предмет 

розглядається у межах користі та задоволення потреб людини. Цінність як ідеал 

тлумачиться як те, до чого прагне людина. Натомість цінність як норма є тим, 

чого обов’язково потрібно дотримуватися. І цінність як значущість 

визначається важливістю для кожної особистості чи суспільства у цілому [188, 

с. 220]. 

Наразі існує чимала кількість спроб упорядкувати та класифікувати 

цінності у системному вимірі. У лінгвістиці відомі класифікації цінностей, 

запропоновані А. Маслоу, Ю. Вешнинським, Р. Колсом, Ш. Шварцом і В. Білскі 

та іншими вченими.  

На думку А. Маслоу, всі цінності можна розподілити на вітальні, цінності 

безпеки, цінності любові й належності, визнання та самореалізації [228]. 

Класифікація Ю. Вешнинського ґрунтується на виділенні 13 типів 

цінностей: 1) державно-політичні, воєнно-силові, громадсько-правові (сила, 

безпека, справедливість); 2) історико-культурні (усе, що символізує зв'язок 

часу, культурну та історичну пам'ять, традиції); 3) комунітарні (цінності 

розчинення в колективі); 4) натуральні/природні (здоров’я, довголіття); 

5) науково-когнітивні; 6) персоналістичні; 7) релігійно-конфесійні; 

8) соціально-стратифікаційні; 9) художньо-естетичні; 10) урбаністичні; 

11) економічні; 12) етичні; 13) етнічні (мова, фольклор, звичаї) [33]. 
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Р. Колс пропонує виділяти, з одного боку, американські цінності, а з 

іншого – цінності, притаманні іншим країнам. До американських він зараховує 

особистий контроль над середовищем (Personal Control over the Environment), 

зміни (Change), час і його контроль (Time and Its Control), рівність (Equality), 

індивідуалізм/конфіденційність (Individualism/Privacy), надію лише на себе 

(Self-Help), конкуренцію (Competition), орієнтацію на майбутнє (Future 

Orientation), діяльність/орієнтацію на роботу (Action/Work Orientation), 

неформальність (Informalitу), прямолінійність/відкритість/чесність 

(Directness/Openness/Honesty), практичність/ефективність (Practicality/ 

Efficiency), матеріалізм/достовірність (Materialism/Acquisitiveness). Натомість 

другу групу не-американських цінностей становлять: доля (Fate), традиція 

(Tradition), людські взаємини (Human Interaction), ієрархія/ранг/статус 

(Hierarchy/Rank/Status), добробут групи (Group’s Welfare), право на спадщину 

(Birthright Inheritance), співпраця (Cooperation), орієнтація на минуле (Past 

Orientation), орієнтація на існування (“Being” Orientation), формальність 

(Formality), ритуал/маска (Ritual/“Face”), ідеалізм (Idealism), 

спірітуалізм/відчуженість (Spiritualism/Detachment) [225, p. 7]. 

Ш. Шварц і В. Білскі розподіляють цінності на індивідуалістські та 

колективістські. Індивідуалістську складову становлять влада (Power), 

досягнення (Achievement), гедонізм (Hedonism), насолода (Stimulation), 

саморозвиток (Self-direction). Універсалізм (Universalism), доброзичливість 

(Benevolence), традиція (Tradition), конформність (Conformity) та безпека 

(Security) входять до колективістських цінностей [238]. 

До особливої групи належать політичні цінності. Ю. Щербакова визначає 

їх як фільтр, «крізь який людина дивиться, аналізує події, ситуації, проблеми 

політичного життя, і водночас вони реалізуються через усвідомлену, а отже, 

реалізовану на практиці, політичну поведінку (дію або бездіяльність) та 

політичний вибір, хоч би яким він не був» [199, с. 33]. 
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На думку Т. Лаврук, політичні цінності мають вигляд ідей, цілей і 

принципів, що виражаються своєрідними словесними формулами, в яких 

різною мірою може бути закладений емоційний чи образний компонент [98, 

с. 31]. 

Традиційно до політичних цінностей зараховують демократію, свободу, 

рівність, плюралізм, індивідуалізм, лібералізм тощо [199, с. 33]. 

У роботі цінності досліджуються в межах поняття “концепт”. 

За І. Голубовською, концепт – це ключовий термін когнітивної та 

культурологічної лінгвістик, під яким розуміють ментальне утворення, 

своєрідне вмістилище уявлень етнічної людини, котре відображає культурний 

вимір її життя, і може бути вербалізованим засобами природньої мови [44, 

с. 26]. 

Ми розглядаємо гіперконцепт ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ, беручи за основу 

класифікацію А. Приходька, згідно з якою, концепти поділяються на 

індивідуально (воля, честь, любов та ін.) і соціально орієнтовані 

(справедливість, бідність, закон, європейськість тощо) [131, с. 88]. 

4.2. Гіперконцепт ЕВРОПЕЙСЬКІСТЬ у мовленні політиків 

На наш погляд, найрелевантнішим для аналізу концептів з високим 

ступенем абстрактності є метод фреймового моделювання, що дає можливість 

представлення мовних одиниць, які його вербалізують, через когнітивну 

структуру фрейму, складовими частинами якого є слоти. 

Фреймово-слотове моделювання концепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ (схема 

4.2.1) у нашій інтерпретації матиме такі найсуттєвіші елементи:  

- ядро (вершина), що містить найзагальнішу поняттєву ознаку; 

- субфрейми, які деталізують семантику ядра фрейму; 

- слоти, що є інформативними доповнювачами, тобто реалізацією 

розгортання змісту фрейму у царині конкретизованої семантики. 
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Схема 4.2.1. 

Фреймово-слотова модель гіперконцепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За А. Черненко, усі концепти утворюють асиметричну систему 

позитивних і негативних цінностей. Однак чітко кваліфікувати ту чи іншу 

цінність як виключно позитивну чи негативну складно, оскільки одна й та сама 

цінність може бути кваліфікована амбівалентно (і з позитивним, і з негативним 

Вершина: 

- воля українського народу до інтеграції в 

Євросоюз, до обрання  західного вектору 

цивілізаційного розвитку країни 

                                                                                                                                                                                               

 

Субфрейм 1: 

європейська 

модернізація: 

реформи 

 

Субфрейм 2: 

матеріальні 

блага 

 

Слот 1: 

демократичні 

цінності 

 

Слот 2: стандарти ‒ 

безпека, добробут, 

справедливість, 

рівність, гідність 
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забарвленням). Тому ключовим критерієм визначення знака оцінки є її 

дискурсивне розгортання в тексті [185, с. 63]. 

Вершиною концепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ є індивідуально орієнтований 

концепт на ім’я ВОЛЯ. Він знайшов детальне опрацювання в роботах 

Ю. Апресяна [7], Н. Арутюнової [10], А. Вежбицької [31], І. Голубовської [41], 

В. Жайворонка [253], Т. Космеди [91], О. Назаренко [117], Ю. Прадіда [130], 

Ю. Степанова [159], О. Яцкевич [203] та ін. 

Згідно з тлумачними словниками української мови, ім’я концепту ВОЛЯ 

реалізується такими значеннями: 

1) функція психіки людини: влада над собою, керування власними діями і 

свідоме регулювання своєї поведінки; 

2) бажання; 

3) відсутність обмежень, незалежність; 

4) необмеженість дій людини, її творча діяльність;  

5) відсутність неволі, примусу та насильства [246, с. 202]; 

6) влада, сила [257, с. 388]. 

Ю. Степанов визначає ВОЛЮ як бажання (хотіння чогось), що 

призводить до стану готовності до певних дій [159, с. 317]. 

О. Яцкевич зазначає, що концепт ВОЛЯ існує в мовній свідомості як 

статично-динамічне утворення, що поєднує ментальний і реальний світи й має 

такі складники, як енергія, вплив і результат. З огляду на це, ВОЛЯ 

концептуалізується як стан, сутність, абстрактна можливість, риса характеру, 

здатність досягати бажаного [203, с. 12‒13]. 

На думку І. Голубовської, концепт ВОЛЯ «в українській колективній 

свідомості пов’язаний насаперед із мрією про краще життя» і має історико-

психологічний характер [41, с. 149]. 

У політичних текстах ім’я концепту ВОЛЯ об’єктивується у двох 

притаманних цьому номену значеннях: 

1) воля як сила характеру: спільна воля, воля жити разом; 
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2) воля як прагнення до гідного життя: бути вільним і жити по-новому, 

жити вільно. 

П. Порошенко (23.08.2014) «Наша нація міцніє вже не лише на ґрунті 

мови чи етносу, а на основі спільної волі більшості мешканців України. Ця воля 

полягає в тому, щоб жити разом в єдиній, соборній, унітарній, демократичній 

та європейській державі» [272]; П. Порошенко (07.06.2014) «Будь-які спроби 

зовнішнього і внутрішнього поневолення українців – зустрічають і зустрінуть 

найрішучішу відсіч. Ми хочемо бути вільними. А жити по-новому – це і означає 

жити вільно в умовах такої політичної системи, яка гарантує права та 

свободи людини і нації» [297]. Як засвідчують наведені фрагменти цитат, саме 

ВОЛЯ народу як поєднання індивідуальних воль призвела до європейського 

вибору України через біль і кров Майдану, що в колективній свідомості народу 

пов’язується з можливістю гідного життя у правовій демократичній державі. 

Контекстуальним синонімом ВОЛІ виступає СВОБОДА: 

В. Ющенко (31.08.2005) «Символічним став для українців виступ Лєха Валенси 

на помаранчевому Майдані Незалежності. Для мільйонів людей він став 

сигналом – естафета свободи вже в Києві. Перед тим ми бачили її перемоги у 

Варшаві і Празі, Берліні, Будапешті та Тбілісі. Красивою перемогою свободи в 

Україні відкрилася європейська історія ХХІ століття. На мій погляд, вона 

стане хронікою єдності, утвердження спільних цінностей і подолання старих 

поділів. … Ми бачимо майбутнє України в Об’єднаній Європі, і повною мірою 

усвідомлюємо складність шляху, який нам належить пройти» [266]. ВОЛЯ в 

значенні сили характеру народу призвела до досягнення свободи як 

демократичної цінності. Як зазначає І. Голубовська, СВОБОДА як 

західноєвропейське поняття пов’язане з правопорядком, законністю й має 

демократичний смисл [42, с. 124]. 

Наведений фрагмент політичного тексту засвідчує, що СВОБОДА – це 

відсутність утисків, політичних і економічних обмежень у житті народу, чого 

не було до подій Помаранчевої революції 2004 року. Здобуття СВОБОДИ стає 
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символом міцного духовного зв’язку громадян, що лексикалізовано поняттями 

єдності, спільних цінностей, соборності. 

Народна ВОЛЯ як рушій революції, яка несе позитивні зміни народу та 

країні в цілому, призводить до кардинальних перемін у соціальному житті, що 

маркується в тексті політичної промови за допомогою означального 

займенника інший та його транспозитивно-прикметниковим варіантом інакший: 

П. Порошенко (07.06.2014) «Повернення України до свого природного, 

європейського, стану було омріяне багатьма поколіннями. Диктатура, що 

панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити нас цієї перспективи 

– народ повстав. Переможна Революція гідності змінила не лише владу. Країна 

зробилася інакшою. Іншими стали люди. Настав час невідворотних позитивних 

змін. Щоб запровадити їх, нам необхідні в першу чергу мир, безпека та 

єдність. На заваді колосальних можливостей, які з падінням тиранії 

відкрилися для європейської модернізації України, стала справжня війна, 

спланована і розв’язана на українському Донбасі» [297]. Як засвідчує наведений 

фрагмент цитати, європейськість протиставляється диктатурі часів 

В. Януковича, що предикативно пов’язується з дієсловами пейоративної 

конотативної семантики пригнічування, затримування, позбавлення: панувала, 

прагнула позбавити (перспективи) та стояла на заваді (колосальних 

можливостей). 

ДЕМОКРАТІЯ, будучи протиставленою диктатурі, пов’язується з 

європейським досвідом, який через реформи треба впровадити в Україні: 

П. Порошенко (07.06.2014) «Європейська демократія для мене – найкращий 

спосіб державного правління, винайдений людством. Саме європейський досвід 

підказує нам, що значну частину повноважень вже зараз треба делегувати з 

центру місцевим органам влади. Реформа щодо децентралізації розпочнеться 

вже цього року змінами до Конституції. Нові повноваження отримають 

новообрані місцеві Ради» [297]. 
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Субфрейм 1 “Європейська модернізація: реформи” імплікує семантику 

комплексу заходів із докорінного реформування всіх сфер життя української 

держави: Ю. Тимошенко (24.02.2015) «В стражданнях нашої країни ми 

віднайшли нову незламну національну єдність. Ми віднайшли новий рішучий 

намір провести докорінну реформу економіки, уряду та суспільства в нашій 

країні, адже тепер ми знаємо, що від цього залежить сама наша 

незалежність, а не лише наше майбутнє, як частини Європи. Якщо ми не 

проведемо реформи, нас поневолять» [301]. Як засвідчує контекст, докорінна 

реформа економіки супокладається поняттям незалежності, європейського 

майбутнього України, а їх відсутність (реформ) – поневоленню. Таким чином, 

РЕФОРМИ, розгортаючись у площині ефективної дієздатності та масштабного 

оновлення, визначають формат незалежності країни та її європейського 

майбутнього. 

Обов’язковою частиною субфрейму 1 постає реформа децентралізації, що 

так само під кутом зору європейського досвіду бачиться з позиції оптимальних 

позитивних соціально-політичних змін як найуспішніша: П. Порошенко 

(12.12.2015) «…нарешті, розпочато реальний процес децентралізації, 

європейської децентралізації, де взято модель найуспішніших європейських 

країн. Наша концепція наближає реальну владу до людей. Значний обсяг 

владних повноважень передається територіальним громадам, місцевим 

депутатам» [276]. Як видається, децентралізація вважається вдалою моделлю 

часткової передачі влади людям і зближення їх із чиновниками, що має на меті 

полегшити здійснення територіального контролю в Україні. 

Субфрейм 2 “Матеріальні блага” концепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ 

представлений слотом 1 “Демократичні цінності” та слотом 2 “Стандарти”. 

 У межах слоту 1 виділяємо права і свободи. Вони фігурують як маркери 

правильної основи поведінки громадян в суспільстві: В. Янукович (25.11.2013) 

«Реформи, які ми здійснюємо, ‒ це підтвердження того, що ми йдемо 

європейським шляхом. Ми будуємо державу, в якій права людини, рівність усіх 
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перед законом, право вибору соціального захисту є найвищими цінностями для 

всіх без різниці» [306]; П. Порошенко (07.09.2017) «Вступ до НАТО та 

Євросоюзу нам потрібні не заради членства в престижних клубах. Це – 

питання цивілізаційної належності і гарантія незалежності України. НАТО – 

це, після російської агресії, коли була зруйнована повоєнна світова система 

безпеки, є єдиним органом, який продемонстрував свою ефективність, надійна 

система колективної безпеки. Євросоюз – політична культура прав і свобод, 

стандарти і рівень життя – достойного і гідного, якого прагнуть 

українці» [293]. Контекстуальне наповнення прав і свобод свідчить про два їх 

різновиди – європейські та неєвропейські. Відповідно, європейські права і 

свободи гарантують цивілізаційний розвиток, ґрунтуючись на таких цінностях, 

як рівність, захищеність, гідність, що закріплені в СТАНДАРТАХ6.  

Натомість зазначені цінності не визнаються найвищими в 

“неєвропейських” правах і свободах, їх порушують, наслідком чого стають 

внутрішні та зовнішні протиріччя, конфронтації й конфлікти: В. Ющенко 

(12.08.2005) «Як члени Європейської сім'ї, що поділяють європейські цінності 

та історію, ми зобов'язуємося дотримуватись в наших країнах, в Україні та 

Грузії, політики, яка виходитиме із зазначених принципів. … У цьому зв'язку ми 

налаштовані на створення співдружності демократій у нашій частині 

Європи: Спільноти Демократичного Вибору. Наша мета полягає у 

перетворенні цієї співдружності на потужний інструмент для звільнення 

нашого регіону від усіх розподільчих ліній, що залишилися, порушень прав 

людини, від будь-якого духу конфронтацій, від заморожених конфліктів» [298]. 

                                         
6Офіційно європейські СТАНДАРТИ стали закріпленими Указом Президента України 

«Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”» від 12.12.2015 року, в якому 

кодифіковане «впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на 

провідні позиції у світі» на основі проведення 62 реформ у рамках векторів розвитку, 

безпеки, відповідальності [166]. 
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Слот 2 “Стандарти” представлений кодифікованими правилами й 

цінностями, що визначають вектори політики розвитку держави в 

європейському напрямі: В. Ющенко (23.01.2005) «Європейські стандарти 

стануть нормою у соціальному житті, економіці і українській політиці. 

Кожен крок до Європи – це нові можливості для мільйонів українців» [283]; 

В. Ющенко (14.06.2007) «Ми сьогодні поставили перед собою велике завдання – 

створити конкурентну економічну базу і сформувати європейські соціальні 

стандарти життя» [277]; П. Порошенко (12.12.2015) «Як би важко не було, 

ми не обмежували демократичних прав і свобод громадян, зберегли країну, 

демократію, зберегли та тричі провели вибори у повній відповідності з 

європейськими стандартами, забезпечивши вільне волевиявлення громад» 

[276]; П. Порошенко (27.11.2014) «Революція гідності, колосальний і героїчний 

спротив українців проти агресії, повернення нашої країни на шлях демократії, 

проведення вільних, демократичних президентських виборів, проведення вільних 

і демократичних парламентських виборів – усе це на небачену висоту підняло 

міжнародний авторитет України. … Цей авторитет, віру світу в потенційну 

успішність українського проекту, готовність допомогти в його реалізації ми з 

вами повинні конвертувати в широкий потік іноземних інвестицій в українську 

економіку, який вкупі з важкою повсякденною працею кожного з нас почне 

підвищувати соціальні стандарти українців до рівня європейських» [291]. 

СТАНДАРТИ базуються на визначених і законодавчо закріплених правилах, 

що регламентують систему роботи певних сфер, зокрема правової, економічної 

та соціальної. Правові СТАНДАРТИ регулюють проведення прозорих і чесних 

виборів, що актуалізується словосполученням вільне волевиявлення, у якому 

імпліцитно закладено семантику відсутності фальсифікацій. Натомість 

соціальні та економічні СТАНДАРТИ базуються на активній інвестиційній 

діяльності та сумлінній праці кожного українця. 

У СТАНДАРТАХ закладено таку вагому цінність, як безпека: В. Ющенко 

(05.12.2006) «Я наполягаю на додержанні законодавчою і виконавчою владою 



169 

 

єдиної мети – сформувати сучасну армію, яка відповідатиме необхідним 

європейським стандартам – за рівнем бойової підготовки, за рівнем 

ефективності, оснащеності і захищеності» [268]. Будучи імпліцитно 

реалізованою, безпека актуалізується через символ дієздатної армії, яка б 

відповідала всім європейським нормам ефективності, оснащеності, 

організованості. 

Ще однією важливою цінністю визначено добробут, який є виразником 

ефективності обраного курсу політики держави на рівні пересічного 

громадянина та демонструє суспільний розвиток країни: В. Янукович 

(18.05.2013) «Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС сприятиме 

модернізації національної економіки, відкриттю нових ринків для вітчизняних 

товарів і послуг, залученню іноземних інвестицій і, головне, – створенню нових 

робочих місць та підвищенню добробуту наших співгромадян» [284]; 

П. Порошенко (07.06.2014) «Держава цінуватиме вклад роботодавця та 

платника податків в економіку та соціальну сферу. Забезпечення людей 

роботою та гідною оплатою – це перша гарантія внутрішнього миру та 

національної безпеки. Хоча управління економічними процесами належить до 

компетенції вільного ринку або Уряду, Президент як гарант Конституції 

зобов’язаний забезпечити умови для інноваційної економіки та соціальної 

справедливості. Справедливий розподіл національного багатства – це нагальна 

вимога часу. Але перш ніж національне багатство ділити, його треба 

примножити. Україна має все необхідне, щоб забезпечити людям європейський 

добробут. Ми вміємо і хочемо жити власною працею, здатні бути творчими 

та інноваційними» [297]; П. Порошенко (26.06.2014) «І мені дуже приємно, що 

ми разом з нашими партнерами з Європейського Союзу і Сполучених Штатів 

Америки розробили окрему програму створення нових робочих місць, яка 

передбачає залучення великої кількості інвестицій. Вона включає проект 

програми економічного відновлення регіону» [271]. Як засвідчують фрагменти 

цитат, добробут у європейському значенні пов'язаний із забезпеченням 
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населення насамперед матеріальними благами і є позитивно відміченим, що 

вербально маніфестується за допомогою таких об’єктних та атрибутивних 

словосполучень: цінувати вклад, забезпечити робочими місцями, гідною 

зарплатою, жити власною працею та соціальна справедливість. Це вказує на 

те, що для впровадження європейського добробуту потрібні зміни у самій 

системі економіки України, які не можуть відбутися без залучення іноземних 

інвестицій. 

Відповідно, погане забезпечення матеріальними благами спричинює 

бідність широких верств населення, характеризується “добробутом”, дуже 

далеким від європейських норм: В. Ющенко (16.11.2004) «Я переконаний в 

одному – українському народу набридло жити бідно, залежно i безправно. Мені 

соромно, що у нас найнижча пенсія серед країн бувшого Союзу, що у нас 

найнижча заробітна плата, не тільки серед країн колишнього союзу, а i серед 

країн Європи» [289]. Добробут створюється рівнем пенсійного забезпечення та 

оплати праці, ‒ усе це складові достатку народу. Проте у фрагменті цитати 

актуалізовано прислівники способу дії пейоративної семантики бiдно, залежно, 

безправно, які кваліфікують життя українців, та якісний прикметник третього 

ступеня порівняння найнижчий із деталізацією місця серед країн Європи, 

атрибутує заробітну плату в Україні. Звісно, це засвідчує наявність ситуації, 

протилежної до норм європейського добробуту. 

Слід зазначити, що добробут виступає синонімом до такої цінності, як 

благополуччя в значенні “комфортне та щасливе життя з достатком” [245]: 

П. Порошенко (07.09.2017) «Наше з вами завдання – Європа має бути 

привнесена в Україну. І все в Україні має бути приведене у відповідність з 

європейськими стандартами, в тому числі і рівень матеріального благополуччя 

громадян. Українець має відчувати Європу, навіть якщо він не покидає меж 

своєї країни» [293]. Виходячи з імплікатур цього фрагмента цитати, 

європейське благополуччя є чужою, сторонньою реальністю для українського 

народу загалом, на що вказує іменний предикат із модальною семантикою 
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обов’язковості  має бути привнесена (Європа). Як видається, із благополуччям 

пов’язується наразі виключно сфера матеріального, що в подальшому має 

транспонуватися на інші сфери життя українців.  

Невід’ємною цінністю СТАНДАРТІВ є справедливість: В. Ющенко 

(24.08.2009) «Саме якраз у руслі європейських стандартів ми провели реформу 

освіти, започаткували нову систему справедливих зовнішніх тестувань у вищі 

навчальні установи, приєдналися до Болонського процесу, ввійшли в єдиний 

освітній європейський простір» [296]. Справедливість як головний принцип 

системи освіти, обов’язковою частиною якої стали поняття зовнішніх 

тестувань та Болонського процесу, призводить до рівності в значенні рівних 

можливостей кожного здобути вищу освіту. 

У ширшому аспекті рівність постає як гарантія однакових прав доступу 

до будь-чого незалежно від переконань, походження, місця проживання, 

мовних ознак тощо: П. Порошенко (26.02.2016) «Москва неначе намагається 

повернути кримських татар у 1944 рік, а Київ, хоча із запізненням, усвідомив 

необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з 

повним, зрозуміло, гарантуванням рівних прав і громадянських свобод етнічних 

росіян, українців, інших етносів півострова. Все буде так, як і належить бути 

в європейській країні» [285]. Рівність у правовому полі реалізується через 

поняття гарантій рівних прав і громадянських свобод всім етносам 

(кримськотатарському, російському, українському), які проживали на території 

півострова Крим. 

У межах рівності реалізується ще одна важлива цінність – гідність. 

Будучи психо-етико-філософським феноменом, зазначена цінність корелює з 

рівністю так, що перша стає частиною другої, перебуваючи з останньою у 

видо-родових логічних стосунках: «Гідність постає як особливе моральне 

ставлення людини до себе, що виявляється в усвідомленні своєї самоцінності й 

моральної рівності з іншими людьми; ставлення до людини інших людей, у 

якому визнається її безумовна цінність» [134, с. 68]. 
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Проте, в інституційному політичному дискурсі номен гідність 

насамперед актуалізує сему “почуття власної гідності” як самосвідомості, що 

регулює поведінку індивіда в суспільстві: Ю. Тимошенко (20.09.2018) «…нам 

потрібно йти туди <в ЄС – Д. Х.>, дотримуючись усіх принципів і сповідуючи 

всі цінності, які дійсно потрібні нам як європейській країні і майбутньому 

члену ЄС. І в першу чергу до цих цінностей належить гідне життя людини… 

Ми завжди повставали за цінності, за свободу, за право щасливо і гідно жити. 

І всі майдани наші були про це. А не про шматок хліба. … Наш шлях в Європу і 

в НАТО через подолання великодержавної корупції – через ту принизу, про яку 

сьогодні говорять в усіх кабінетах Європейського союзу. І такою країна буде. 

Бо і нова Конституція, і Новий економічний курс, і нова стратегія миру, 

поверне нам ту гідність, з якою ми звикли як українська нація жити» [303]. 

Таким чином, дискурсивно почуття гідності розкривається в контексті 

усвідомлення нагальності для українців достойного життя, здобуття правових 

гарантій на щасливе та гідне життя, за що люди й вийшли на Майдан. 

Антонімічною корелятою, логічним антиподом цього невід’ємного права, стає 

лексема “корупція” у сполученні з книжним епітетом високого стилю 

великодержавна, що вказує на масштабність її проявів в Україні. 

Висновки до Розділу 4 

1. Гіперконцепт ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ як масштабний світоглядний 

феномен, який наразі визначає українську реальність, найкраще репрезентує 

свої змістові й аксіологічні виміри в межах семантичних наповнень фреймів і 

слотів. 

2. Здійснене фреймово-слотове моделювання дало можливість виділити 

такі складові гіперконцепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ: 

- вершина: воля українського народу до інтеграції в Євросоюз, до 

обрання  західного вектору цивілізаційного розвитку країни; 

- субфрейм 1: європейська модернізація – реформи; 
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- субфрейм 2: матеріальні блага, у межах якого виокремлено два слоти: 

слот 1: демократичні цінності та слот 2: стандарти – безпека, добробут, 

справедливість, рівність, гідність. 

3. У політичних текстах гіперконцепт ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ представлений 

індивідуально та соціально орієнтованими гіпоконцептами. До індивідуально 

орієнтованих належить ВОЛЯ. Натомість СВОБОДА, ДЕМОКРАТІЯ, 

РЕФОРМИ та СТАНДАРТИ є соціально орієнтованими концептами. 

Відповідно вершину гіперконцепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ утворює лише 

індивідуально орієнтований концепт ВОЛЯ, актуалізація якого призвела до 

реалізації соціально орієнтованих. 

Схема 4. 

Модель цінностей у межах гіперконцепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ 

 

ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ 

 

Демократичні цінності Стандарти 

 права і  

свободи  

 

 

справедливість 

добробут 

рівність 

безпека 

гідність 
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4. Аксіологічні виміри гіперконцепту ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ представлені 

виключно позитивними цінностями, виокремлення яких можливе в межах 

соціально орієнтованих гіпоконцептів. Політичні тексти засвідчили 

розгортання двох груп цінностей: демократичних (права і свободи), що 

закріплені у СТАНДАРТАХ, та власне цінності СТАНДАРТІВ: безпека, 

добробут, справедливість, рівність і гідність (схема 4). 

5. Таким чином, проведений аналіз слугує підтвердженням часткової 

відсутності європейських реалій і цінностей в українському суспільстві. Однак 

для українців вони постають мрією та ідеалом, природнім бажанням та 

мотивацією до кращого життя, якого можна досягти тільки шляхом здійснення 

докорінних змін у структурі української держави. 
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ВИСНОВКИ 

1. Інституційний політичний дискурс, який значною мірою визначає 

модус сприйняття політичних реалій пересічним громадянином, є одним із 

найпотужніших засобів впливу і переконання в сучасному політичному світі. 

Ми трактуємо інституційний політичний дискурс як комунікативно-когнітивне 

явище, суб’єктивно маркований феномен, котрий регламентується чіткими 

правилами та законами і постає своєрідною грою, стратегічною зброєю, 

спрямованою на здійснення впливу на цільову аудиторію. 

2. Персуазивний мовленнєвий вплив є нашим фокусним об’єктом уваги, 

досліджуваним на основі “персонотекстів”, тобто текстів, створених інститутом 

спічрайтерства для певних політичних діячів. Персуазія розуміється як дія, акт, 

процес, кінцевим результатом якого є як переконання, так і навіяння певних 

поглядів. Вона реалізується за допомогою різних способів і засобів 

аргументації та маніпуляції (зокрема й на основі актуалізації бінарної опозиції 

“свій ↔ чужий”), застосування маніпулятивних метастратегій і тактик, 

маніфестації різних типів комунікативної поведінки політичних діячів тощо. 

3. Бінарна опозиція “свій ↔ чужий” у мовленні українських політичних 

діячів містить певне семантико-когнітивне наповнення, яке розгортається у 

таких ціннісних тематичних площинах, як: я ↔ він, я ↔ вони, він ↔ вона, 

ми ↔ інші, друзі ↔ вороги, сусід ↔ ворог, обов’язок ↔ зрада, слабкість ↔ 

сила, довіра ↔ недовіра, дієздатність ↔ недієздатність, сімейні ↔ некровні 

стосунки, прозорість ↔ корумпованість, сталість ↔ змінність, нове ↔ старе, 

моральність ↔ аморальність, демократичність ↔ недемократичність, 

гуманність ↔ антигуманність, відсутність реформ в Україні ↔ євроінтеграційні 

реформи, старе пострадянське ↔ нове українське, міжнародна безпека ↔ 

загроза суверенітету. 

4. Зіставний аналіз вербалізацій дихотомії “свій ↔ чужий” у мовленні 

українських політиків засвідчує такі загальні закономірності: а) свої 

реалізуються через власну особистість (Я-мовець), свою команду, український 
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народ, сусідні чи територіально віддаленні держави (якщо співпраця з ними є 

мирною і вигідною); б) чужі розгортаються в семантичному полі корупції, 

бюрократії, недотримання законів, порушення моральних і загальнолюдських 

принципів. 

5. Характер співвіднесеності цінностей та антицінностей визначає образ 

та статус кожного окремого політичного діяча: 

а) виформовує образ Президента-реформатора, який намагається відновити 

на нових засадах українську армію (П. Порошенко); 

б) співвідносить ідеологію політичного діяча з позиціями народу, зокрема з 

усвідомленням необхідності боротьби проти корупційної системи та 

родових плям радянського часу (Ю. Тимошенко); 

в) засвідчує роботу Президента щодо покращення життя, соціально-

політичного й економічного розвитку та зміцнення безпеки (В. Янукович); 

г) підтримує статус Президента на рівні загальнонаціонального образу 

очільника держави, який має за мету зміцнення стабільності, здійснення 

реформ і наведення порядку в усіх структурах влади (В. Ющенко). 

6. У роботі було запропоновано авторську модель мовленнєвої 

маніпуляції на основі класифікації комунікативних стратегій і тактик з опорою 

на прагматичний модус їх застосування в українськомовних політичних 

текстах. Комунікативні стратегії політиків було класифіковано на 

метастратегію плюс і метастратегію мінус, кожна з яких має широкий арсенал 

різноманітних тактик, які розгортаються в межах когнітивних сценаріїв. 

Маніпулятивна метастратегія плюс представлена тактикою подачі об’єктивної 

інформації, тактикою логічної аргументації, тактикою об’єднання з опонентом, 

що реалізуються в сценарії логічного доведення (апеляція до раціо). 

Маніпулятивна метастратегія мінус послуговується тактикою підтвердження 

власної позиції, тактикою надання поради, тактикою попередження, тактикою 

зняття відповідальності, тактикою заклику до чесності в межах сценарію 

позитивної самопрезентації; тактиками драматизації та позитивної 
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самопрезентації у рамках сценарію театралізованого дійства; тактикою 

звинувачення, тактикою неприйняття звинувачення, тактикою іронії та 

сарказму, тактикою приниження, тактикою образи і тактикою викривлення 

інформації у сценарії негативного представлення опонента; тактикою 

комбінації, тактикою спільного міркування та заохочення до рішучих дій у 

комбінованому сценарії. 

7. У результаті комплексного контекстуального аналізу було вирізнено 

домінантні риси, за якими на підставі особливостей комунікативної поведінки 

того чи іншого політика його можна віднести до конфліктного 

(Ю. Тимошенко), конфліктно-нейтрального (В. Ющенко), конфліктно-

кооперативного (П. Порошенко), кооперативно-конфліктного (В. Янукович) 

типу. Виявлено, що конфліктний тип комунікативної поведінки послуговується 

тактиками емоційно-агресивного забарвлення. Конфліктно-нейтральний тип 

характеризується тими тактиками, які реалізують намір політика не вступати у 

співпрацю зі своїм опонентом, а лише, з одного боку, надавати правдиву 

інформацію, а з іншого – звинувачувати, ображати й критикувати свого візаві. 

У конфліктно-кооперативному типі поведінки реалізуються тактики 

демонстрації домінування Я-мовця, що спрямовані проти опонента, хоча 

можливо застосування тактик, які орієнтовані на бажання співпрацювати з ним. 

Особа, що маніфестує кооперативно-конфліктний тип комунікативної 

поведінки, використовує тактики зближення з адресатом, зняття напруги у 

спілкуванні, проте сукупно із застосуванням тактик вивищення над опонентом. 

8. Гіперконцепт ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ в інституційному політичному 

дискурсі постає як універсальний, статусний і світоглядно заангажований 

феномен, потужна ідеологема, яка останнім часом глобально визначає 

українську соціально-політичну реальність. Він характеризується 

виформуванням своєрідного ідеально-віртуального простору існування 

українців і верхівки влади, в якому окреслено норми та прописано правила 

належної поведінки в соціумі й керування державою, що мають орієнтацію на 
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створення в Україні справжнього громадянського демократичного суспільства 

західного зразка. 

9. Фреймовий аналіз продемонстрував, що індивідуально орієнтований 

гіпоконцепт ВОЛЯ призвів до реалізації соціально орієнованих концептів на 

кшталт СВОБОДА, ДЕМОКРАТІЯ, РЕФОРМИ та СТАНДАРТИ, у рамках яких 

розгортаються такі цінності, як безпека, добробут, благополуччя, 

справедливість, рівність і гідність. 

10. Вперше розроблена комплексна методика дослідження українського 

інституційного політичного дискурсу, орієнтована на оприявнення його 

семантико-когнітивних та комунікативно-прагматичних особливостей, 

кваліфікує цей вид дискурсу як особливий комунікативний простір, 

перспективи дослідження якого лежать у площині його подальшого вивчення 

в рамках інших політичних лінгвокультур, зокрема й у зіставному аспекті. 

Плідним може виявитися подальший аналіз типів комунікативної поведінки 

політичних діячів і тих концептів, що виформовуються на тлі найсучаснішого 

українського соціально-політичного контексту. 
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