
 

Шифр: RedePol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПРОМОВИ 

(на матеріалі виступів А. Меркель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Шифр: RedePol 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Актуальність теми нашого дослідження є очевидною, бо політична 

діяльність займає одне з головних місць у житті сучасного суспільства. 

Важливим є те, як лідери держави презентують власні позиції, ситуацію в 

країні, подальші перспективи. Така презентація здебільшого відбувається за 

допомогою виступів, промов, звернення як до міжнародного співтовариства, 

так і до громадян держави.  

Мета нашого дослідження – вивчити особливості політичної промови, 

зокрема її структуру в співвіднесеності з типом певної промови. Головні 

завдання роботи такі: 1) визначити поняття політичної комунікації; 2) виявити 

специфічні ознаки політичної промови як різновиду політичної комунікації; 

3) встановити базові принципи класифікації політичних промов; 

4) схарактеризувати структуру політичної промови; 5) проаналізувати виступи 

політичного діяча.  

Були використані такі методи дослідження: описовий, аналітичний, 

зіставний, структурно-семіотичний та метод лінгвістичного аналізу тексту.  

У ході дослідження уточнено поняття політичної комунікації та політичної 

промови, здійснено аналіз принципів системної класифікації політичної 

промови, схарактеризовано структуру політичної промови, враховуючи її тип. 

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку 

використаних джерел (31 позиція). Загальний обсяг дослідження – 30 сторінок.  

Ключові слова: політична комунікація, політична промова, типологія 

політичної промови, комунікатор, реципієнт, структура політичної промови.  
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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку соціолінгвістичних студій актуальність теми 

нашого дослідження є очевидною, бо політична діяльність займає одне з 

головних місць у житті суспільства.  Важливим є те, як, наприклад, лідери 

держави презентують власні позиції, ситуацію в країні, подальші перспективи. 

Така презентація здебільшого відбувається за допомогою виступів, промов, 

звернення як до міжнародного співтовариства, так і до громадян держави.   

Світ політичної комунікації є досить різнобічним та має тенденцію до 

постійного розширення та збагачення. Поняття політичної промови, хоч і вже 

певний час залишається предметом дослідження, але все ж утримує статус 

маловивченого явища. Саме політична промова є способом передачі 

інформації, процесом спілкування політичного діяча, лідера з громадянами та 

невід’ємним елементом суспільного життя. При цьому мова виступає  

потужним інструментом у формуванні думок, позицій, особливо якщо 

розглядати її у галузі політики.  

Мета нашого дослідження – вивчити особливості політичної промови, 

зокрема її структуру в співвіднесеності з типом певної промови.   

Головні завдання роботи такі: 

1) визначити поняття політичної комунікації; 

2) виявити специфічні ознаки політичної промови як різновиду політичної 

комунікації; 

3) встановити базові принципи класифікації політичних промов; 

4) схарактеризувати структуру політичної промови; 

5) проаналізувати виступи політичного діяча.  

Об’єктом нашого дослідження є політична промова. 

Предмет дослідження – структурно-типологічні характеристики політичної 

промови.  

Були використані такі методи дослідження: теоретичний аналіз літератури, 

критичний аналіз досліджень з поданої теми, метод логічного узагальнення, 
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описовий метод (використано для характеристики особливостей політичної 

комунікації та політичної промови), зіставний метод (застосовано при 

порівнянні класифікації промов), структурно-семіотичний метод (аналіз 

структури політичної промови), а також лінгвістичний аналіз тексту.  

Теоретико-методологічною основою роботи є праці українських та 

зарубіжних дослідників Т. Анісімової [1], Л. Мацько [9], Л. Климанської [6], 

Дж. Чартеріс-Блека [20], Р. Перлофа [27], Л. Пауела та Дж. Коуварта [28] й ін. 

Наукова новизна одержаних результатів: уточнено поняття політичної 

комунікації та політичної промови, здійснено аналіз принципів системної 

класифікації політичної промови, схарактеризовано структуру політичної 

промови, враховуючи її тип.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх 

використання у подальших дослідженнях поданого явища, яке на даний момент 

залишається маловідомим, але важливість якого не втрачається, а навпаки 

примножується з часом.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та 

списку використаних джерел (31 позиція). Загальний обсяг дослідження – 30 

сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПРОМОВИ 

1.1. Визначення та специфіка політичної комунікації 

 

Політична комунікація вже довгий час залишається об’єктом вивчення та не 

втрачає своєї актуальності.  У ході досліджень  у галузі політики,  науковці 

запропонували та сформулювали цілу низку визначень, що дають змогу 

зрозуміти усю багатогранність та специфіку політичної комунікації. 

Власне термін «політична комунікація»  асоціюється з образами кандидатів 

та кампаній, з дебатами та поставленими завданнями, пропагандою та 

мовленнєвим впливом. Подане поняття можна вважати як простим, так і 

складним: простим, тому що воно не зосереджується на вузькій і конкретній 

темі; складним, бо воно включає значну кількість різноманітних дисциплін та 

має справу з  масовою аудиторією.  У такий спосіб дослідники Л. Пауелл та 

Дж. Коуварт характеризують  поняття політичної комунікації, більш того, у 

своїй праці вони розглядають політичну комунікацію як у галузі академічних 

досліджень, так і в професійній діяльності [28:3]. Різниця у використанні цього 

терміна, полягає в тому, що науковці вживають цей термін у однині, як збірний 

іменник – communication,  з метою представити цілісний процес, абстракцію, 

яка охоплює усі змінні параметри та фактори, пов’язані з цією дисципліною. У 

той час як політичні консультанти застосовують термін «політичні 

комунікації», тобто використовують це слово у множині – communications, що 

має відношення до повідомлень, які поширюються  кандидатами та їхніми 

кампаніями аби здійснювати спілкування з аудиторією, котра бере участь у 

голосуванні [28:6].  

Більше того, дослідники зазначають, що концептуалізація політичної 

комунікації піддається змінам залежно від думки науковців, починаючи з тих, 

хто обговорює міжнародну політику, та тих, хто прирівнює подане явище до 

демонстрації влади в межах певної організації. У праці Л. Пауелла та 

Дж. Коуварта наведено цитату Дж. Коркорона, у якій йдеться, про те, що 
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політики використовують комунікацію «не для того, щоб передавати 

інформацію, а для того, щоб приховати чи спотворити її, при цьому інформація 

не має структурованості, узгодженості та роз’яснення ідей» (переклад наш – 

Д. К. ) [28:18]. 

Є. Шейгал у своїй праці вивчає концепт «політична комунікація», проводячи 

паралель з поняттям політичного дискурсу. Дослідниця пропонує розглядати ці 

два явища в якості нестрогих синонімічних понять, використовувати їх як 

рівнозначні та стверджує, що у деяких працях вони функціонують у якості 

взаємозамінних понять [18:27–32]. 

Г. Харт розглядає політичну комунікацію як таку, що спрямована на 

політичну еліту, пресу та публіку. Обмін інформацією у такій комунікації стає 

джерелом знань про спірні питання, погляди інших людей та процеси, які 

сприяють певним політичним наслідкам. Р. Дентон та Г. Вудворд визначають 

політичну комунікацію як «громадські обговорення про розподіл ресурсів, 

офіційної влади та офіційних санкцій» [28:18]. 

Німецькі дослідники Ф. Есер та Б. Фетч [22] наводять у своїй праці 

твердження Д. Гребера [23], за якого поняття політичної комунікації 

неможливо в повній мірі вивчати без проведення порівняльних досліджень, 

оскільки форма політичної комунікації видозмінюється в різних культурах, і 

тому необхідним є процес аналізування політичної промови, спираючись на 

весь спектр поглядів. Дослідник стверджує, що такий підхід є істотним, бо 

дозволяє нам критично вивчати свої власні засоби комунікації на прикладі 

інших, і вже потім робити якісь висновки [22:10; 23:305]. 

У свої праці Р. Перлоф [27] розглядає політичну комунікацію як процес і,  

враховуючи це, формулює таке визначення, за якого подане поняття означає 

певний процес, за якого лідери держави, представники ЗМІ чи громадяни 

використовують мову та символи аби «здійснити навмисний чи ненавмисний 

тиск на політичне сприйняття,  ставлення, поведінку людей чи на результати, 

що мають відношення до  національного інтересу  народу, держави чи 

спільноти» (переклад наш – Д. К.) [27:30].  
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Крім того, автор виділяє основні аспекти цього визначення:  

1) Запропоноване визначення підкреслює, що політична комунікація – це 

процес. Президент може запропонувати певну законодавчу ініціативу, але для 

того, щоб перетворити цю ініціативу на надійний законопроект і законопроект 

на закон, голова виконавчої ради повинен переконати Конгрес, такий процес 

передбачає спроби впливу на законодавців, опосередковані численними 

комюніке з громадськістю. 

2) Політична комунікація експлуатує слова та символи. Керівники держав 

активно застосовують силу мови, яка полягає у використанні емоційно 

забарвлених фраз, доречних метафор, синтаксичних прийомів, ритму, аби 

сформувати ставлення та викликати інтерес громадян. Більше того, варто 

зазначити, що мова політичної комунікації насичена символами. Символ – це 

форма мови, в якій одна одиниця мови висловлює ідею чи поняття, що передає 

багаті психологічні та культурні значення. Символи включають такі слова, як 

справедливість, свобода та рівність, і невербальні знаки такі,  як прапор або 

релігійний хрест. Цю думку також  підтверджують дослідники Л. Шевченко, 

Д. Дергач, Д. Сизонов, виділяючи вербальний спосіб передачі політичної 

інформації за допомогою слів та спосіб невербальної передачі 

 інформації, який включає в себе зображення, символи, міміку, жести, пози та і

нше [17:80].  Більш того, у своїй праці Б. Макнейер [26] представляє політичну 

комунікацію як таку, що є цілеспрямованим спілкуванням про політику, та 

наголошує на тому, що вона має справу не тільки з письмовими та усними 

повідомленнями, але й стосується візуальних образів, таких,  як одяг, макіяж, 

стрижка або логотип. Іншими словами, політична комунікація також включає 

всі ті аспекти, які формують «політичну ідентичність» або «імідж». 

 3) Існує три гравці в політичній комунікації. Цими гравцями є, по-перше, 

широка група, до складу якої входять керівники держави та агенти впливу, 

наступним гравцем є преса, і заключним гравцем виступають громадяни.  

4) Вплив політичної комунікації може бути навмисним чи ненавмисним.  

Політична комунікація включає визначні та важливі повідомлення, такі як 
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президентські виступи, дебати в рамках кампанії та громадські кампанії, які 

проводяться для того, аби вплинути на ставлення до різноманітних тем  

обговорення, починаючи з охорони здоров'я до абортів на ранніх стадіях. 

5) Вплив політичної комунікації відбувається на різних рівнях. Відповідно 

до цього аспекту Р. Перлоф виділяє мікрорівень, на якому вплив здійснюється 

на думки людей, оцінки кандидатів, почуття, ставлення і поведінку;  також 

політична комунікація  діє на макрорівні, впливаючи на громадську думку, 

інституційні зміни, прийняття заходів економії, політичну активність та 

національні інтереси й інше [27: 30–33]. 

Л. Шевченко, Д. Дергач, Д. Сизонов визначають політичну комунікацію 

таким чином: «мовна  діяльність,  орієнтована  на пропаганду  тих  чи  інших  

ідей,  емоційний  вплив  на громадян  країни,  спонукання  їх  до  політичних  

дій,  для вироблення  суспільної  злагодженої  позиції,  прийняття  та 

обґрунтування  соціально-політичних  рішень  в  умовах множинності  поглядів  

у  країні» [17:80].  Також автори наголошують на тому, що комунікація 

політична  «стосується  не  тільки передачі політичної інформації, але і всього, 

що пов'язане зі сприйняттям  і  оцінкою  політичної  реальності  в  процесі 

комунікативної  діяльності» [17:80]. Також зазначено, що дві сторони беруть 

участь у ході політичної комунікації, до яких належать: адресант  або 

мовець (той учасник, який говорить або пише)  і  адресат або  реципієнт  (що є 

слухачем або читачем).  

Крім того, наведено різні підсфери політичної комунікації, що виникають 

відповідно до того, хто створює  тексти  та  на  кого  вони  будуть розраховані:  

1) апаратна (службова, внутрішня, бюрократична) політична 

комунікація – подана комунікація орієнтована на передачу інформації, 

здійснення спілкування  в межах державних або  громадських  структур;  

2) політична комунікація у  публічній  політичній  діяльності – подана 

комунікація є формою  реалізації  діяльності (професійної, громадської) 

політичних  діячів і  активістів;  
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3) політична комунікація,  здійснювана  журналістами  та  

медіалінгвістами, яка призначається для масової, широкої  аудиторії;  

4)  політична мовленнєва  діяльність  громадян  (є не професіоналами або 

спеціалістами у галузі політичної комунікації),  які  беруть  участь  у  

різноманітних мітингах, виступах, демонстраціях та ін. [17:81].   

У монографії Л. Климанської [6] розглянуто політичну комунікацію як 

специфічний тип комунікації, особливість якої зумовлена її функціями, 

характером, змістом. Дослідниця стверджує, що політична  комунікація  за  

характером є інституціоналізованим видом спілкування.  

Інституціоналізована  комунікація є статусно-зорієнтованою. 

А. Климанська так само виокремлює дві сторони політичної комунікації: 

1) представники політичних інститутів, яким належить влада у своїй окремій 

сфері; 

2) клієнти – люди, що мають потребу в  послугах, вони є непрофесіоналами. 

Специфіка змісту політичної комунікації  пов’язана насамперед із функціями  

політичного  дискурсу  та  його  характером, що знаходить свій прояв через  

характер інформативності, смислову невизначеність та театральність.  

Інформативність полягає в спонуканні, впливі, заохочуванні та наснаги  

адресата. Зміст та рівень  інформативності і  експресивності,  емотивності 

пов’язаний в першу чергу із жанром політичної комунікації. Наприклад, 

експресивно зорієнтованими зазвичай вважають інавгураційне  звернення  та  

прощальну  промову президента. Театральність дискурсу пов’язана із тим, що 

«одна із сторін комунікації – «клієнт», народ – виконує у ній переважно роль не 

прямого адресата, а адресата-спостерігача котрий сприймає політичні події як 

виставу, дійство, що розігрується перед ним» [6:28]. Високий рівень смислової 

невизначеності зумовлений цілою низкою семантичних та прагматичних 

аспектів. До семантичних аспектів  у мові політики можна віднести дуже 

абстрактні, розмиті або широкі за  значеннями  терміни чи поняття  (слова  на  

зразок «явище», «місія», які  допускають значну кількість інтерпретацій, або, 

наприклад, слово «демократія», яке набуває більше аніж 200 визначень 
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[1111:51]), а  відсутність уточнень деяких термінів закріплює цей стан; значна 

кількість одиниць політичного мовлення є досить віддаленими  від 

безпосереднього досвіду  людини, іноді вони  викликають складнощі для 

розуміння (автократія, вотум, імпічмент); розмитими  є  межі  у  градуальної  

семантики (відсутні  чіткі  межі  у позначенні  політичних  орієнтацій  за  

шкалою «реакційний – консервативний – ліберальний – прогресивний – 

радикальний»); дуже  високою  є  відносність  позначень,  номінацій,  але все це  

залежить від  політичної  позиції  мовця [6:22–27].  

Таким чином, проаналізувавши результати досліджень науковців, можна 

стверджувати, що поняття «політична комунікація» являє собою специфічний, 

складний та багатогранний процес передачі інформації владою до аудиторії, на 

яку вона розрахована. Варто зазначити, що дослідники виокремлюють не тільки 

процес передачі інформації, але й на додачу виділяють її спотворення чи 

приховування.  Для політичної комунікації притаманні як вербальні, так і 

невербальні символи, вирізняють різноманітні рівні та учасників  цього 

процесу, що робить його ще більш різностороннім та цікавим. У даному 

дослідженні, ми дотримуємося думки, що політична комунікація – це вид 

мовної діяльності, який орієнтований на передачу інформації між суб’єктом та 

об’єктом у ході цієї діяльності, здійснення емоційного впливу на аудиторію, 

розповсюдження політичних ідей та поглядів, що спрямовані на здійсненні 

влади та керування в країні,   задля того,  щоб виробити одностайну позицію в 

суспільстві незважаючи на розмаїття думок в державі.  

 

1.2. Політична промова як різновид політичної комунікації 

 

Детальний розбір різноманітних аспектів політичної комунікації, аналіз 

особливостей та невіднятних ознак цього явища уможливлює перехід до 

встановлення та характеристики не менш важливого об’єкта – політична 

промова.  Подане явище є невід’ємною частиною та складовою політичної 

комунікації.   
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У своїй статті І. Самойлова та О. Подвойська [16] наводять визначення 

поняття «політична промова» дослідниці Л. Мацько [9], за якого поданий 

феномен означає завчасно підготовлений виступ на гострополітичну тему, 

котрий  містить «позитивні чи негативні оцінки, обґрунтування, конкретні 

факти, з накресленими планами, перспективою політичних змін» [16:235; 9:4]. 

Дослідники стверджують, що майже всі політичні промови є  гостро 

публіцистичними, адже в них присутні висловлення та відстоювання думок, 

поглядів, переконань, ідеологічних настанов. Також відстежується усування 

поглядів інших, навіть якщо вони й не афішуються, та надання переваги 

власним [16].   

Німецький дослідник Д. Грісвеле пропонує визначення політичної промови у 

межах класичного розуміння риторики: «це явище відбувається, перш за все, як 

певна комунікація, за якої оратор повідомляє щось, та певна кількість людей, 

які стоять по відношенню до оратора навпроти,  сприймають його та його 

промову, проявляючи при цьому єдність» [24:152]. На сприйняття публіки 

справляє великий вплив не тільки оратор, а й сама промова. Особистість 

оратора, ситуаційні обставини та настрій слухачів мають велике значення в 

процесі політичної промови та є невід’ємними елементами [24:152].  

У поданій праці зазначено, що риторичне поле відносин постає перед нами у 

якості складної, динамічної системи, яка у свою чергу складається із 

взаємопов’язаних елементів. В основному, йдеться про такі елементи, як 

оратор, реципієнт, ЗМІ, виклад позицій оратора [24:152].  

Д. Грісвеле пропонує схему, на якій змодельовані найголовніші відносини 

між цими елементами, що становлять базову структуру процесу промови:  
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                                                          Образ комунікатора 

 

   
 

 

Символи: мова, 

Тлумачення                                            жести, міміка                                        Інтерпретація 

 
Комунікатор                                         Виклад думок                                         Реципієнт 

                          оратора                       ЗМІ 

 
Намір                                                        Зміст/Форма                                            Реакція 

 

 

 

 

Образ реципієнта 

                                                                             Рис. 1.1. 

Модель промови (за Д. Грісвеле) 

 

З поданого поля політичних відносин можна спостерігати залежність між 

елементами у процесі відтворення політичної промови. Два зіставлених 

учасники – комунікатор та реципієнт – володіють власним «набором» 

окреслених функцій та можливих проміжних етапів діяльності, мислення. 

Комунікатор, тобто політик чи громадський діяч, має певний намір, визначену 

мету, з якою він здійснює промову, при цьому роз’яснює та тлумачить факти, 

результати подій з власної точки зору. У полі викладу думок оратора 

представлені вербальні та невербальні способи передачі інформації під час 

відтворення політичної промови, котрі є характерними загалом для політичної 

комунікації. У свою чергу реципієнт сприймає виклад думок оратора, формує 

висновки, ставлення до політика та реакцію щодо викладених фактів.  

Роль ЗМІ у полі політичних відносин є досить неоднозначною. З одного 

боку, вони є інструментом передачі інформації до аудиторії, з іншого боку, ЗМІ 

можуть перекрутити та спотворити існуючі факти, що може призвести до 

хибної інтерпретації та невдоволеної реакції реципієнта.  
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О. Падалка у своїй роботі [15] зауважує, що зміст політичної промови 

повинен бути сприйнятливим, зрозумілим для соціуму та «своєю інформацією, 

і вербальним її втіленням має відповідати активній чи хоча б пасивній мовній 

компетенції загальної маси членів етнічного колективу» [15:67]. До того ж, 

дослідниця підкреслює, що від просодичного оформлення промови залежить її 

успішність.  

У нашій праці ми будемо дотримуватися такого  визначення розглянутого 

поняття: політична промова – це заздалегідь підготовлений виступ, що 

представляє політичну силу чи висвітлює певну суспільно-політичну подію, в 

якому присутні оцінки, думки, обґрунтування певних подій чи дій.   

 

1.3. Типологія політичної промови 

 

Ще з античних часів оратор використовував силу слова та навички 

спілкування з аудиторією задля того, щоб вплинути на певні рішення, змінити 

чи сформувати погляди людей, донести інформацію тощо. 

Німецький дослідник Й. Кьоніг зазначає, що Арістотель першим розмежував 

промови на три класи, виокремивши кореневі типи промов: судові, дорадчі
1
 та 

епідейктичні
2
 [25:156]. В основу цього розподілу покладено такі критерії, як 

комунікативна мета та темпоральна віднесеність. Мета у трьох зазначених 

типах промов є різною: під час дорадчої промови оратор наставляє прийняти 

певне рішення чи елімінувати його, поясняючи шкоду чи вигоду від подальших 

дій; під час епідейктичних – мовець розхвалює, виславляє подію чи людину; під 

час судової промови намагається звинуватити чи виправдати. За темпоральною 

віднесеністю: судова промова відносить до подій у минулому, епідейктична – 

звучить тут і зараз,  дорадча – спрямована у майбутнє [9:41]. 

                                           
1
 Дорадчі промови є загальноприйнятими, повсякденними. У процесі дорадчих промов 

головною метою є досягти певного рішення, наштовхнути на думки або оцінити свої 

можливості, позиції тощо.  
2
 Епідейктична промова має на меті не тільки запевнити, але й якоюсь мірою приголомшити, 

викликати захоплення в аудиторії. Така промова носить, як правило, урочистий характер. 
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 Вищезгаданий дослідник наголошує, що сьогоденні політичні промови та 

дебати можуть не закріплюватися за класичною типологію Арістотеля та не 

відповідати їй, бо у сучасному світі представники влади мають справу не тільки 

з підготовкою промов, але й з виступами у новинах для повідомлення про 

парламентські дебати чи з участю в організації демонстрації під час 

передвиборного процесу, тому це є причиною подальшого розвитку та 

виникнення різноманітних форм промов [25:155]. 

 У своїй праці Дж. Чартеріс-Блек [20] визначає поняття політичної промови 

як зв’язний потік мовлення, що є, зазвичай, підготовленим мовцем з метою 

постачання інформації аудиторії стосовно будь-якої події в політичному житті. 

Розглядаючи поданий феномен, автор виокремлює два основних класи 

політичної промови за комунікативною метою: 

1) перший тип безпосередньо стосується прийняття рішень у ході 

політичного процесу, або він ще носить назву тип «формування 

політичного курсу»; 

2) другий тип має справу з встановленням спільних цінностей. Такий тип 

можна назвати типом «досягнення одностайності».  

Посилаючись на поняття промови ще з античних часів, введені у свій час 

Арістотелем,  Дж. Чартеріс-Блек зауважує, що перший тип пов’язаний з 

«дорадчими», а другий тип – з «епідейктичними» промовами [20:13].  

Однак наведений поділ політичної промови на типи може бути нечітким, 

грань між таким поділом є досить розмитою, бо тип «формування 

політичного курсу» може містити в собі риси другого типу, який має на меті 

досягти загальної згоди. Та навпаки, в другому типі можуть бути встановлені 

межі, напрями для подальшого розвитку політичної діяльності [20:14]. 

Дж. Чартеріс-Блек пропонує найкращий спосіб для  розрізнення цих двох 

типів, який полягає в тому, що тип «формування політичного курсу» 

головним чином посилається на деякі специфічні аспекти в політичній галузі, 

та в поданому типі промови вирішується, що потрібно зробити в найближчому 
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майбутньому (наприклад, які заходи потрібно вжити для покращення економіки 

в країні, чи потрібно вдаватися до озброєння тощо).   

На противагу першому, зміст другого типу є більш загальним. Він є, перш за 

все, мотиваційним, спонукає до якихось дій, змін. Завданням промов типу 

«досягнення одностайності» є об’єднати думки аудиторії та мовця про 

майбутні політичні дії [20:14].  

Отже, за самим визначенням, промови типу «формування політичного 

курсу» мають на меті дійти рішення, так щоб політичний курс визначався на 

базі голосування в найближчому майбутньому. Промови типу «досягнення 

одностайності», навпаки, насамперед мотивують, демонструючи єдність думок 

мовця та аудиторії, аби почуття спільності та єдності могли лежати в основі 

майбутнього політичного курсу [20:14]. 

Окремі різновиди політичної промови у своїх працях окреслили та 

встановили  такі дослідники, як Є. Канетті [19], Л. Паул та Дж. Коуварт [28], 

М. Лісовий [8], Л. Мацько [9] та інші. Аналіз джерел дає можливість 

класифікувати політичні промови на наступні різновиди: 

1) Залежно від заходу чи реципієнта виділяємо:  

i)  парламентські промови. Основна риса, що дає змогу віднести промови до 

цього типу, – це протиставлення будь-чого, наприклад «правильність – 

неправильність» дії або рішення, «доцільність – недоцільність» дій, 

«користь – шкода» тощо;  

ii)  передвиборчі промови. Головна риса даної промови – це агітація 

виборців, залучення їх на свою сторону з метою утримання влади та своїх 

позицій; 

iii)  партійні промови, які характеризуються пропагандою власних ідей, їх 

відстоюванням; 

iv)  міжнародні промови, які мають ряд особливостей: по-перше, вони 

проголошуються на таких заходах, як, наприклад, міждержавні конференції, 

з’їзди, засідання,  банкет. По-друге, під час таких промов не передбачається 

виникнення опору, непогодження з боку аудиторії; 
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v)  вітальні промови, які можна схарактеризувати таким чином: вони хоча й 

носять урочистий характер, але лише формально мають відношення до 

тематики заходу й проголошуються для того, щоб розповсюдити та 

популяризувати свої ідеї та плани; 

vi) святкові промови, яким властиві ритуальний, величавий  характер та 

протягом яких мовець виражає загальноприйняті цінності, переконання. Як 

правило, аудиторія, яка сприймає таку промову, покладає на них певні 

очікування; 

vii) мітингові промови, в яких оратор ділиться «наболілим» у певній галузі, 

ці промови мають справу із проблемами, питаннями, які є суспільно-

важливими та значимими. Успіх мітингової промови залежить більшою 

мірою від навичок оратора тримати аудиторію, висвітлювати злободенні 

теми у незвичному руслі, наснажувати аудиторію. 

2) Залежно від способу реалізації розмежовуємо: 

і) ділові промови, в яких подаються лише «сухі» факти щодо певного 

питання, проблеми, відмічається ознака лаконізму; 

іі) промови-вибачення, які можна почути не досить часто. Як правило, 

протягом таких промов політичний діяч визнає некоректність своїх поглядів, 

дій, за що його власне критикують, та вибачається перед аудиторією;  

iii) захисні промови, котрі створені для того, щоб обороняти свою власну 

позицію та погляди, не піддаватися критиці та зауваженням з боку іншої 

сторони;  

iv) політичні промови, які не відбулись. Коли спічрайтери готують текст 

для виступу, існує, як правило, декілька варіантів тексту, бо неможливо 

передбачити усі повороти, що можуть чекати на політичного діяча. Тому 

створюється не один варіант політичного тексту, і той варіант, що не був 

відтворений політиком, і називається промовою, яка не відбулася.  

Як бачимо, відмінність у класифікації політичних промов залежить певною 

мірою від того,  які риси політичної промови розглянуто як її підґрунтя.  
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РОЗДІЛ 2 

ПОЛІТИЧНА ПРОМОВА: СКЛАДОВІ ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ 

 

2.1. Структура політичної промови 

 

Ефективність політичної промови напряму залежить від того, наскільки вона 

вдало спланована та організована. Завдяки чіткості, прозорості та органічності 

промова повинна залишати після себе певний «післясмак», захоплювати, 

приносити естетичне задоволення, підштовхувати до роздумів та формування 

певних висновків. Такого ефекту можна досягнути лише тоді, коли оратор 

усвідомлює, з якою метою він виступає, якими мовними та невербальними 

засобами спілкування оперує та наскільки успішно побудована композиція 

промови.  

Під терміном композиція ми розуміємо змістовно-структурний елемент 

мови, в якому інформація розташована в конкретній послідовності, що 

прослідковується протягом усієї промови. Крім цього, зазначений елемент 

розбитий на окремі частини, які логічно пов’язані між собою та дають змогу 

аудиторії зрозуміти викладений матеріал та засвоїти його. Тобто, композиція –  

це внутрішній «хребет» промови, що вибудовує спічрайтер, дотримуючись 

певних правил, стратегій  та прийомів, задля того аби вона звучала 

найефектніше, справляла враження, а вже потім оратор, спираючись на такий 

«хребет», відтворює усі ідеї та міркування послідовно та систематично. 

Традиційно композицію промови поділяються на три частини, але назви 

можуть варіюватися:  

1) вступ; 

2)  основна частина; 

3) кінцівка. 

Такі частини називають функціонально-структурними частинами 

композиції [1:143]. У кожній із цих частин мовець виконує певну місію: у 

вступі оратор вітається, встановлює контакт з аудиторією та готує її до 
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сприйняття інформації,  оголошує тему, мету промови, підіймає низку питань 

для подальшого розбору, зацікавлює аудиторію, запевняє, що йому можна 

довіряти, та завойовує її увагу; в основній частині розглядаються певні 

проблеми, назрілі питання більш детально, що підкріплюється аргументами, 

фактами; у кінцівці оратор підсумовує розкриту тему, приходить до певного 

висновку, ставить крапку або ж навпаки залишає для аудиторії предмет для 

роздумів (бувають випадки коли остання  частина відсутня або не виражена). 

2.1.1. Різновиди вступної частини. Вступ у політичній промові є одним із 

найважливіших елементів, котрий вирішує, наскільки успішною буде промова, 

та встановлює планку для самого оратора. Німецький психолог Г. Ебінгауз 

одним із перших почав вивчати пам’ять та наприкінці XIX ст. вивів так званий 

«ефект країв», за якого людина запам’ятовує інформацію лише на початку та в 

кінці виступу [21]. 

У змістовому плані у вступі комунікатор формулює питання, у 

психологічному – готує аудиторі до сприйняття промови, у структурному – 

робить введення до теми промови [1:150–153]. 

Т. Нагорська пропонує розрізняти такі типи вступної частини промови: 

1) вступ із привітанням до аудиторії (звертання до слухача, посилання до 

аудиторії, висловлення радості стосовно звернення до слухача);  

2) вступ, визначений структурою промови (формування основного 

положення, висвітлення релевантних новин,  визначення мети);  

3) вступ, визначений комунікативною ситуацією (посилання до події, 

місця, ситуації, яка сформувалася, особистий погляд оратора на події, висновки 

та підсумки попередніх подій) [12:54].  

М. Кохтєв [7] виділяє дві функції початку промови – встановлення контакту 

та формування перспектив. Дослідник зазначає, що для їх реалізації вступ 

потрібно поділити на зачин та власне вступ. До складових зачину віднесено 

етикетні формули, привітання аудиторії, все те, що не стосується самої суті 

справи. Цей елемент є важливим аспектом у промові, оскільки, наприклад, 

висловлення подяки на відповідному заході є вкрай необхідним, особливо коли 
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аудиторія на це очікує. Втім виокремлювати таку частину у вступі у якості 

самостійної не є необхідним, вона радше бути входити до вступу як варіативна 

складова. 

2.1.2. Специфіка основної частини. Найбільшою за обсягом та найбільш 

насиченою частиною промови є друга – основна частина. З метою 

упорядкувати увесь об’єм інформації та простежити думки оратора виділяють 

меншу за розміром,  інформаційну, смислову одиницю під назвою 

«мікротема». Т. Анісімова пропонує таке визначення цього поняття: 

«Мікротема – закінчений за змістом та за структурою фрагмент мови, який 

включає окремі судження, отримані в результаті поділу тези, та аргументи на їх 

захист» [1:143–145]. Дослідниця також зауважує, що об’єм мікротеми не 

обмежений,  членування на мікротеми може не співпадати з членуванням на 

речення, абзаци (так, наприклад, одна мікротема може охоплювати більше ніж 

5 абзаців). Кожна мікротема зазвичай має побудову, подібну до логічного 

міркування: судження U аргументи U кінцівка. І така побудова є резонною, 

бо кожне твердження оратора повинне бути підкріплене аргументами, доказами 

чому саме так, а не інакше, особливо, коли йдеться про політичну промову, 

тому у поданому випадку прослідковується причинно-наслідковий зв’язок 

твердження з аргументами [1:143–146]. 

Л. Мацько називає аргументацію «серцевиною етапу підготовки промови» та 

уточнює, що у якості  аргументів можна використовувати логічні закони, 

судження, аксіоми, факти [10:98–99]. Окрім цього, дослідниця формулює 

основні критерії добору аргументів:  

– аргументи мають бути істинними; 

– повинен прослідковуватися нерозривний зв’язок з конкретною тезою, 

аргумент не повинен розповсюджуватися на інші тези; 

– підбір аргументів мусить бути зорієнтованим на певну аудиторію, 

аргумент може бути вдало підібраним, але не справляти враження на 

аудиторію; 
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– одночасне збалансоване застосування аргументів як на користь тези, так і 

на противагу їй, аби якнайліпше переконатися у перевазі істинних; 

– форма аргументації має бути образною [10:99]. 

Перед оратором постає питання, як розташувати аргументи таким чином, аби 

реципієнти промови затримували подих, а в аудиторії не стихало очікування 

перед кожним реченням оратора. За часів Давньої Греції ритори приділяли 

цьому питанню багато уваги та найкращим вважали гомерівський порядок 

аргументів: спочатку сильні аргументи, за ними слідують середньої сили і в 

кінці найбільш вагомий аргумент.  

Т. Анісімова пропонує два типи побудови аргументації:  

1. Спадна аргументація, за якої оратор починає із найпереконливіших 

доводів, але з часом їхня вагомість поступово вщухає. Проте промова може 

завершитися потужним висловом, кінцівкою, що має залишити у аудиторії 

емоційне переживання, захват тощо.   

2. Висхідна аргументація. Зазначений тип аргументації має вектор сили 

спрямований вгору, тобто з кожним наступним аргументом напруження, запал 

лише примножується, й на відміну від спадного типу аргументації вплив на 

аудиторію зростає;  такий тип аргументації є більш розповсюдженим [1:146–

148]. Важливо зауважити, що це не означає, що оратор має починати з 

неякісного аргументу, вони всі повинні бути зрівноважені, аби не виник ефект 

«бумеранга»:  слабкий аргумент – слабка віддача аудиторії, кволий початок – 

квола реакція.  

Створюючи мікротеми та добираючи аргументи, досвідчений оратор 

повинен орієнтуватися на характер аудиторії, для якої він виступає. Так, 

наприклад, якщо в мікротемі мовець висвітлює сухі факти, які потребують 

роздумів і взагалі стимулюють розумову діяльність у кінці ланцюжка 

аргументів, то тоді така промова буде доречною для людей, які надають 

перевагу логічним розсудам, а не емоційному впливу. Якщо ж комунікатор 

виступає перед молоддю, представниками творчих професій, людьми, які 

уподобають емоції, а не конкретику та факти, то йому слід добирати аргументи, 
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пов’язані, наприклад, з мораллю, мистецтвом, творчістю та ін. [1:147–149]. 

Проте вдаватися до крайнощів не рекомендують, у всьому повинна бути 

витримана рівновага, бо інтереси слухачів охоплюють широкий спектр і 

догодити кожному не можна, а ось знайти «золоту середину» вдасться завжди.   

2.1.3. Види заключної частини. Кінцівка займає у структурі промови не 

останнє місце та є стратегічно важливою, так як вдало сформований висновок 

відкладеться у пам’яті реципієнтів надовго, особливо, якщо він буде 

підсумовувати усе сказане до цього. Л. Мацько виділяє такі типи закінчень: 

1) елегантний та 2) доцільний. Різниця між такими висновками полягає в 

тому, що доцільне закінчення вимагає підбиття релевантних підсумків, 

важливих для теми промови, а елегантне має закінчуватися витонченим 

художнім прийомом: цитатою, афоризмом, самоіронією, прислів’ям тощо. На 

нашу думку, для політичної промови буде характерним другий тип закінчення, 

котрий дослідниця поділяє на наступні різновиди: підсумкові, апелювальні, 

типологічні. 

 Підсумкові висновки – це узагальнення всіх мікротем в промові, яке дає 

змогу реципієнту сформувати узагальнене та загальне представлення про 

висвітлену тему. Такі висновки можна зробити двома способами: поетапно, 

моделюючи висновок про кожний з етапів, та узагальнено. Обидва способи є 

дієвими.   

Апелювальні висновки створені для того, щоб розрядити обстановку в 

аудиторії, зменшити дистанцію між комунікатором та реципієнтом. Такі 

висновки є урочистими, забарвленими, наповненими емоціями, та 

використовуються в епідейктичному красномовстві. Висновки цього типу ніби 

допомагають «зійти зі сцени» оратору та спостерігати за почуттями аудиторії 

щодо теми.  

Типологічні висновки стимулюють поглиблене міркування стосовно 

поставленої теми, дають шанс її краще зрозуміти. В свою чергу їх поділяють на 

типологічні висновки з перспективою, котрі представляють майбутнє обраної 
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теми,  та типологічні висновки з фоном, що вирізняють обрану тему з-поміж 

інших за певними критеріями, особливостями [10:130–132]. 

Т. Анісімова виокремлює основні задачі, котрі оратор повинен виконати 

протягом промови:  

1. Підсумувати ідеї промови, зробити висновок. 

2. Повторити основні етапи розвитку теми. 

3. Загострити проблему, аби посилити враження реципієнтів від промови. 

4. Показати варіанти розв’язання проблеми, передбачити її можливі 

перспективи. 

5. Запропонувати конкретне вирішення проблеми. 

6. Звернутися до аудиторії із закликом, заохотити її [1:159–160]. 

Отже, структура політичної промови складається з окремих деталей, які, 

якщо об’єднані в один механізм, у руках оратора перетворюються на потужний 

та могутній виступ, тому наступним завданням нашого дослідження є розібрати 

промови – цілісний механізм – на крихітні деталі.  

 

2.2 . Структурні особливості політичних промов А. Меркель 

 

Політичний виступ окремого політика – це унікальний набір вербальних та 

невербальних засобів передачі інформації, стратегій, тактик, виняткова 

структура політичного виступу, котра притаманна окремому діячу, лідеру 

держави. Усі ці елементи формують індивідуальність, «портер красномовця» та 

дають змогу виокремити комунікатора з-поміж інших.  

Наш аналіз спрямований на визначення виїмкових деталей структури 

виступів канцлера Німеччини А. Меркель, яка постає досвідченим, впевненим 

та ерудованим політичним діячем, а її промови характеризуються зваженістю, 

обдуманістю, стриманістю, чіткістю та інформативністю. У Німеччині її 

називають Machtfrau (владна жінка), оскільки вона не любить вступати у гострі 

дискусії, а надає перевагу продуманій аргументації, роз’ясненню подій, що 

допомагає їй залишатися авторитетним і кваліфікованим керівником.  
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У нашій праці ми проаналізуємо особливості структурно-композиційної 

організації промов А. Меркель, враховуючи етапи конструювання текстів та 

віднесення промови до одного з двох класів, виділених Дж. Чартеріс-Блеком 

[20] (тип «формування політичного курсу» та тип «досягнення одностайності»).  

Для знаходження текстів промов А. Меркель з метою подальшого 

дослідження  послуговуємося німецьким сайтом https://www.bundesregierung.de, 

на якому зібрані виступи політичних діячів Німеччини у хронологічному 

порядку.  

Під час аналізу промов нами встановлено, що на практиці чітке 

розмежовування двох класів політичних промов («формування політичного 

курсу», «досягнення одностайності») відсутнє. Ми спостерігаємо 

непропорційне злиття ознак цих двох класів. Так, в одній промові можуть 

переважати риси типу «формування політичного курсу», в іншій – «досягнення 

одностайності». Така модифікація не є порушенням, бо під час виступу політик 

намагається розкрити усі аспекти своєї промови, виконати якомога більше 

завдань. 

Переходимо до розгляду структури політичної промови за традиційно 

використовуваною схемою поділу на три частини (див. пункт 2.1).  

2.2.1. Аналіз вступної частини. Вивчення виступів А. Меркель дозволяє 

стверджувати, що всі три типи вступу, виділені Т. Нагорською [12], застосовані 

в промовах зазначеного політика. Причому кожен із типів включає декілька 

варіантів, що можуть бути поєднаними в одній промові одночасно. Розгляньмо 

приклади з проаналізованих промов.  

Вступна частина із звертанням до аудиторії представлена такими 

різновидами:  

а) привітання та посилання до аудиторії, котре супроводжується 

надзвичайною урочистістю, дотриманням етикетних норм, почерговим 

звертанням до присутніх, зумовлене статусом реципієнтів: “Sehr geehrter Herr 

Präsident, lieber Reuven Rivlin, sehr geehrte Gäste,..möchte ich mich bedanken, dass  

Sie bekannte und interessante Gäste dazu geladen haben“ [29]; 

https://www.bundesregierung.de/
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б) посилання до слухача: “Herr Vizepräsident, Sie hatten ja schon ein 

Gespräch mit unserer Wirtschaftsdelegation…“ [30]. 

Варто відзначити, що висловлення вдячності у промовах А. Меркель грає 

важливу роль, особливо під час міжнародних, святкових промов, бо допомагає 

знайти контакт з аудиторією, налаштовувати її позитивно, підтримувати 

подальші гарні стосунки з країнами, політичними діячами. Проте це може бути 

висловлене як у вступній, так і в заключній частині: “Ich möchte mich bei Ihnen 

allen bedanken, weil Sie ja auch die Vielfalt der israelischen Diskussionen 

wiederspiegeln“ [29]; “Danke schön, Herr Vizepräsident. Danke schön Ihnen 

allen“ [30]. 

Вступ, визначений структурою промови, реалізовано у вигляді 

формування прогнозів на майбутнє та оголошення перспектив, мети, як 

правило, в промовах, що відбуваються з приводу урочистої події, котра має 

значення для розвитку держави: “Was wir heute sehen konnten, das zeigt, dass 

wirklich vernetzt gearbeitet wird, dass an der Zukunft gearbeitet wird“ [31].  

Щодо вступу, визначеного комунікативною ситуацією, то знаходимо такі 

варіації, зумовлені типом промови: 

а) посилання до місця: “Aber wir haben unseren Besuch bei Ihnen in Israel 

heute Morgen mit einem Besuch in Yad Vashem begonnen“ [29]. Таке посилання 

може бути зумовлене багатьма причинами: підкреслити вагомість цього місця 

чи пов’язані з ним спогади, або застосувати таке посилання у якості аргументу, 

особливо, якщо воно є історично важливим для проблеми сьогодення, 

наприклад, як це було використано у промові в Ізраїлі під час зустрічі з 

президентом Реувеном Рівліном.  

б) посилання до події, яке, за нашими спостереженнями, має місце під час 

святкових чи визначних подій: “Ich freue mich, dass wir heute zu diesem Round 

Table zusammengekommen sind“ [30];  

в) підсумок попередніх подій, як-от: “Wir sind im zehnten Jahr der Existenz 

unserer Regierungskonsultationen zu Ihnen gekommen“ [29]. 
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2.2.2. Аналіз основної частини. Як правило, основна частина кожної 

промови може бути поділена на мікротеми – структурно та змістовно завершені 

елементи. Зрозуміло, що кожна промова може містити в собі різну кількість 

мікротем, що зумовлено типом політичної промови та заходом, на якому 

виступає А. Меркель.  

Перша з аналізованих нами промов має назву “Rede zur Eröffnung des BOSCH 

Entwicklungs- und Technologiezentrum“. За своїм типом це промова формування 

політичного курсу (зокрема, подолання безробіття та півищення рівня сучасних 

технологій), але включає в себе ознаки досягнення одностайності (А. Меркель 

відзначає спільний напрямок розвитку німецько-іспанських відносин та 

подальшу сумісну діяльність). Подана промова має у своїй структурі дві 

мікротеми, і, на нашу думку, така кількість мікротем зумовлена тим, що ця 

промова є святковою, не передбачає деталізованого розбору гострих питань, 

проблем. Нами було виділено: по-перше, необхідність запровадити інноваційні 

технології та йти «в ногу» з часом (“…unser Wohlstand letztlich davon abhängt, ob 

wir in unseren – ob das Deutschland ist, ob das Portugal ist – innovativ sind“ [31]) 

та, по-друге, значимість відкриття наукового та дослідницького центру BOSCH 

в Іспанії (“Deshalb bin ich sehr froh, dass hier ein gutes Stück europäischer 

Zukunftsgestaltung zwischen zwei Ländern stattfindet“ [31]). Для цієї мікротеми 

було оголошено два аргументи, що розташовуються за висхідним способом: 

зацікавленість підростаючого покоління новітніми технологіями, аби 

залишатись конкурентоспроможними на ринку праці (“Begeistern Sie schon die 

Schülerinnen und Schüler für neue Technologien. Dahinter stehen wirklich 

Zukunftsberufe“ [31]) – вирішення безробіття, яке залишається проблемою для 

населення Португалії. (“Wir wissen, dass die Arbeitslosigkeit gerade auch hier in 

Portugal ein großes Problem war“ [31]).   

Друга проаналізована нами промова під назвою “Rede beim Wirtschafts-

Round-Table in Accra/Ghana” відбулася під час зустрічі А. Меркель з віце-

президентом Гани. У поданій промові нам вдалось визначити наступні дві 

мікротеми: по-перше, підкреслення важливості партнерства Німеччини з Ганою 
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та її економічної стабільності, що супроводжується такими аргументами, що 

розташовані по висхідній траєкторії: “Die deutsche Wirtschaft hat ein großes 

Interesse sowohl am Handel als auch an Investitionen hier in Ghana. Wir sehen an 

der großen Yahl an industriellen Vertretern“ [30] – “Wenn wir uns anschauen, wie 

jung die Bevölkerung ist, dann wissen wir, dass es keine Zeit zum Warten gibt“ [30] – 

“Wir bedanken uns bei den internationalen Finanzinstitutionen – sowohl dem IWF 

als auch der Weltbank und der Afrikanischen Entwicklungsbank“ [30]. Другою 

мікротемою є ініціатива “Compact with Africa“, створена G20, де відстежуємо 

риси типу «формування курсу»: “Ich glaube, das ist der Geist, in dem wir 

zusammenarbeiten müssen“ [30]. 

Прикладом більш широкої за структурою та змістом є промова “Rede bei der 

Begegnung mit dem Präsidenten des Staates Israel, Reuven Rivlin“, котра відбулася 

в Єрусалимі, Ізраїль, під час сьомої німецько-ізраїльської консультації. 

Прикметно, що подана промова також є модифікацією двох типів, але риси 

промови «формування політичного курсу» в ній переважають. Зазначена 

промова містить у собі чотири мікротеми, які охоплюють широкий спектр 

діяльності країн та кожна з яких стосується окремої теми у різноманітних 

галузях: зовнішньополітичні та внутрішньополітичні відносини, культурні, 

економічні питання. Перша мікротема в структурі зазначеної промови 

стосується питання німецько-ізраїльських відносин, а саме стурбованості, щодо 

виникнення та розповсюдження антисемітського руху в Німеччині. Проте 

А. Меркель запевняє, що ніякої небезпеки виникнення конфлікту з цього 

приводу не може бути, використовуючи два аргументи, які на нашу думку, 

розташовані у низхідному порядку: “Aber wir haben unseren Besuch bei Ihnen in 

Israel heute Morgen mit einem Besuch in Yad Vashem begonnen…”, “wie der 

Zivilisationsbruch der Schoah und die Erinnerung daran für uns Verpflichtung einer 

immerwährenden Verantwortung dafür sind, dass sich so etwas nicht nur nicht 

wiederholt“ [29] – перший сильний аргумент із посиланням до місця –  

меморіального комплекcу Яд ва-Шем, та другий, пов’язаний з бажанням 

Німеччини підтримувати партнерські відносин і пам’яттю вічної провини 



 28 

Німеччини перед Ізраїлем за втрати, завдані під час Другої світової війни: 

“Dass wir hier miteinander sitzen, ist alles andere als selbstverständlich. Es hat des 

Mutes vieler Menschen, vieler Juden, bedurft, nach dem Zweiten Weltkrieg diesen 

Schritt zu gehen“ [29].  

Друга мікротема, котра була нами виділена, – запобігання ядерному 

озброєнню Ірану. На нашу думку, ця мікротема є особливою, бо в ній не 

спостерігається чітких аргументів, проте важливість теми закріплюється 

постановкою назрілих питань для аудиторії: “Kann man den Israel mit Hilfe eines 

Abkommens eindämmen?” [29]. Прикметно, що такий прийом у політичній 

промові А. Меркель застосований з метою досягнення одностайності, 

прийняття загального рішення та вирішення важливої проблеми.  

Третя мікротема стосується палестинського питання: “Wir glauben, dass eine 

Zwei-Staaten-Lösung - ein jüdischer Staat Israel und ein Staat für die Palästinenser- 

eine Antwort sein könnte“ [29].   

Заключною мікротемою ми виділяємо можливість спільної праці у сферах 

науки, економіки, оборони та культури: “Zusammenarbeit im 

Wissenschaftsbereich, der Zusammenarbeit  der Zusammenarbeit im 

Wirtschaftsbereich, der Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich, wo wir sehr gute 

Erfolge sehen können, aber auch im kulturellen Bereich“ [29]. Останні дві 

мікротеми не містять яскраво вираженого аргументування, в них лише 

акцентується необхідність розгляду зазначених питань та зацікавленість 

Німеччини у їх вирішенні.  

Після аналізу виступів ми вважаємо за потрібне наголосити на тому, що 

результатом всіх розглянутих нами промов А. Меркель є факт закріплення та 

встановлення дипломатичних партнерських стосунків Німеччини з іншими 

країнами, що досить важливо для канцлера країни.  

2.2.3. Аналіз заключної частини. Для промов А. Меркель характерні 

підсумкові висновки, в яких політик резюмує мікротеми поетапно. Зокрема, 

такий тип висновку спостерігаємо в проаналізованій вище промові: “Deshalb 

freue ich mich von Herzen, hier ein gutes Stück deutsch-portugiesischer Kooperation 
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und auch ein gutes Stück gelungener Innovationspolitik der portugiesischen 

Regierung zu sehen“ [31].  

Прикметно, що заключні частини можуть містити як елементи 

підсумкового, так і апелювального висновку, до якого належать  висловлення 

подяки, радості, побажання, як-от: “allen hier viel Freude, viel Erfolg und uns 

weiterhin eine gute Zusammenarbeit zu wünschen” [31], і це, перш за все,  

зумовлено типом промови, що належить до святкової, але при цьому ще й 

включає в себе риси типу «формування політичного курсу» і «досягнення 

одностайності». 

У заключній частині може зустрічатися оголошення спільних планів на 

майбутнє, такий висновок можна назвати прогнозуючим. Прикладом може 

слугувати кінцівка “Es wird Ende Oktober, am 30. Oktober, ein weiteres Treffen 

mit den Ländern des „Compact with Africa“ geben“ [30]. 

Після стислого зазначення подальших перспектив традиційно висловлюється 

подяка, а слово передається іншому політичному діячу.  
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ВИСНОВКИ 

 

Поняття політичної комунікації постає перед нами як процес передачі 

інформації, поширення думок та ідей керівниками держави громадянам країн, 

за якого здійснюється вплив, що проявляється на різних рівнях (вербальному чи 

невербальному). Зазначений процес, зокрема, реалізовано за допомогою 

політичної промови – заздалегідь підготовленого виступу, під час якого 

комунікатор представляє політичну силу, висвітлює певну суспільно-політичну 

подію, та в якому присутні оцінки, думки, обґрунтування певних подій чи дій.   

Прослідкувавши зміни в трактуванні поданого феномена від античних часів і 

до сьогодення, дійшли висновку про те, що базові типи політичної промови – 

«досягнення одностайності» та «формування політичного курсу» – в умовах 

сучасної політичної комунікації не мають чітких меж. Так, в масиві 

проаналізованих виступів А. Меркель спостерігаємо непропорційне злиття 

ознак цих двох класів – більшість промов містять ознаки обох типів, хоча один 

з двох, як правило, переважає. 

Виокремили структурні особливості політичної промови, зумовлені 

риторичним конструюванням текстів, згідно з яким промову поділяють на три 

частини: вступ, основну частину та кінцівку, кожна з яких має свою специфіку 

та варіативність, що зумовлено характером політичної промови залежно від 

таких параметрів, як комунікативна ситуація, її учасники (зокрема, реципієнт), 

спосіб реалізації та місце. 

Вивчення виступів А. Меркель дозволило підтвердити залежність структури 

промови від її типу та встановити, що виступи канцлера Німеччини мають 

виняткові риси: використовування здебільшого висхідної аргументації в 

основній частині; переважання висновків підсумкового типу (згаданий політик 

обирає радше логіку та факти, а не емоційний вплив); різний спосіб реалізації 

подяки (як наприкінці виступу, так і на його початку, що грає важливу роль, 

особливо під час міжнародних та святкових промов, – сприяє встановленню чи 

зміцненню партнерських стосунків). 
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