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ВСТУП 
 

Колись Уїнстон Черчіль сказав геніальну фразу: «Хто володіє 

інформацією, той володіє світом». Довгий час ця цитата залишалась цілковитою 

правдою, але з огляду на останні події у суспільстві, було б доречніше 

сформулювати фразу так: «хто володіє словом, той володіє світом».  

Нестабільна політична ситуація має глобальний характер та вимагає 

численних переговорів, самітів та зборів. «Слово» – це перша зброя, яку 

використовують представники країн, але, нажаль, не єдина.  

Наразі, ми можемо спостерігати, як деякі країни використовують мовні 

ресурси заради маніпулювання, до такого арсеналу відносимо інформаційну 

війну, маніпулювання фактами, фейкові новини, нагнітання обстановки. 

Необережне слово може призвести до хаосу, а правильно побудована стратегія, 

навпаки, допоможе досягнути поставленої мети.  

Ще з давніх часів люди розуміли вагомість слів, а вмілі оратори досягали 

небувалих висот у суспільстві. Сучасні політики також часто застосовують 

різноманітні стратегії та тактики маніпулювання. Особливо це помітно під час 

виборчих кампаній, адже кожен політик має не тільки виділитися серед інших, 

він повинен викликати довіру виборців, мати гарну репутацію та стати лідером 

громади. 

Застосування мовних тактик та стратегій вивчалось такими зарубіжними 

та вітчизняними вченими як О.Г. Руда [26], М.О. Зайцева [7], О.В. Дмитрук [5], 

В.В. Зірка [8], Н.І. Формановська [28], І.М. Рудик [27], Є.І. Шейгал [29] та інші, 

але сучасні вимоги до виборчих кампаній, багатогранність тактик та стратегій 

утворюють нові артефакти, що потребують детального дослідження, що в свою 

чергу дозволяє говорити про актуальність дослідження. 

Мета дослідження – виявити стратегії мовного маніпулювання у виступах 

політичних лідерів.  

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:  
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 визначити поняття «стратегія маніпулювання» та «тактика 

маніпулювання»,  

 окреслити класифікації мовних тактик та стратегій впливу,  

 виявити характерні тактики та стратегії мовленнєвої маніпуляцій, які 

використовували у промовах американський президент Дональд Трамп та 

український президент Петро Порошенко. 

Методи та прийоми роботи варіювалися в залежності від завдань на 

кожному етапі дослідження. 

На пошуково-ознайомлювальному та підготовчому етапах ставилася мета 

дібрати теоретичну літературу для аналізу, і основними методами були метод 

цілеспрямованої вибірки, узагальнення та систематизації теоретичного 

матеріалу. Цілеспрямовано вибиралися наукові джерела, які містили інформацію 

про політичний дискурс в цілому, мовні стратегії та тактики маніпулювання. 

Узагальнювалися та систематизувалися погляди вчених стосовно обраної 

проблематики. 

На всіх етапах дослідження використовувався зіставний метод, який 

забезпечив підґрунтя для адекватного перекладу. 

На аналітичному етапі широко використовувалися різні методи. Метод 

класифікації допоміг систематизувати матеріал при розв’язанні кожного із 

завдань. Прагматичний аналіз був спрямований на визначення прагматичного 

потенціалу тексту оригіналу, його прагматичної адаптації в перекладі та вплив 

мовних засобів на реципієнтів.   

Апробація результатів роботи проводилась на Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції «Проблеми соціально-гуманітарних 

дисциплін» в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала 

Макарова, 7 грудня 2018 р. Статтю опубліковано. 

Структура роботи зумовлена її метою, завданнями та логікою розкриття 

проблеми і складається зі вступу, основної частини, висновків та списку 

використаних джерел. 
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1 СТРАТЕГІЇ МОВНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ У ВИСТУПАХ ПОЛІТИЧНИХ 

ЛІДЕРІВ 

 

1.1 Стратегії та тактики мовного впливу 

 

Проблема маніпуляції свідомістю як різновиду соціально-психологічного 

впливу розглядається в рамках суспільствознавчих дисциплін. Маніпуляція не є 

власне мовним феноменом [24, c. 96]. Це явище універсальне, а тому має безліч 

визначень у різних галузях знання. Але беззаперечним є той факт, що 

маніпулювання базується на лінгвальних структурах і реалізується в 

мовленнєвій діяльності [11, c. 68].  

«Мовленнєва (мовна) маніпуляція – різновид маніпулятивного впливу, 

який здійснюється шляхом майстерного використання певних ресурсів мови з 

метою прихованого впливу на когнітивну й поведінкову діяльність  

адресата» [26, с. 50-51].  

Наприклад, з позиції соціології, маніпулювання – це система засобів 

ідеологічного й соціально-політичного впливу з метою зміни мислення і 

поведінки людей усупереч їхнім інтересам. При цьому люди не усвідомлюють, 

що їхні потреби, світогляд, інтереси та спосіб життя в цілому багато в чому 

залежать від тих, хто ними маніпулює [14, с. 104].  

Маніпуляція передбачає повідомлення неправдивої інформації, яка 

відмінна від «істини». А отже, її легко сплутати з властивістю людини 

помилятися, робити неправильні висновки, використовувати неперевірені  

факти [25, с. 49]. 

Маніпуляція в поєднанні з силовими та економічними методами надає 

суб’єктові управління можливості спрямовувати діяльність і поведінку мас, 

соціальних груп та індивідів, контролювати соціальну ситуацію [5, с. 15]. 

У мовознавстві вивчення маніпуляцій тісно пов’язане з проблемою 

ефективності комунікації, мовленнєвого впливу на адресата, вивченням 

комунікативних стратегій, які застосовуються для дієвого впливу на реципієнта. 
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Мовленнєвий вплив, який становить комунікативно-психологічну сутність 

маніпуляції [15, с. 256], спрямований на зміни в соціально-психологічній 

структурі суспільства або на стимуляцію прямих соціальних дій через вплив на 

психіку членів певної соціальної групи або суспільства в цілому. 

Інтерес лінгвістів до феномена маніпуляції зумовлений тим, що 

маніпулятивний вплив здійснюється за допомогою природної мови. Однак 

лінгвістичні публікації, які торкаються цього явища, не мають комплексного 

характеру й зосереджуються лише на окремих аспектах маніпуляцій [18, с. 514]. 

Виділяють два види маніпуляції щодо суб’єктів маніпулювання, а саме:  

- міжособистісна маніпуляція, що визначається як використання 

різних засобів і технологій інформаційно-психологічного впливу на окрему 

людину;  

- колективна маніпуляція – пригнічення волі людей шляхом духовного 

впливу на них через програмування їхньої поведінки. Цей вплив спрямований 

на психічні структури людини, здійснюється приховано й ставить своїм 

завданням зміну думок, спонукань і цілей людей у потрібному певній групі 

осіб напрямку [4, с. 358].  

У сучасній лінгвістиці не існує єдиного підходу до визначення стратегій і 

тактик мовної маніпуляції. Деякі українські вчені, наприклад, В.В. Зірка [8]  

та О.В. Дмитрук [5] та інші вважають, що терміни «стратегія» й «тактика»  

є тотожними. На противагу їм, інша група таких дослідників, як  

В.В. Одинцов [21], Н.І. Формановська [28] та інші, акцентують увагу на різниці 

значень цих термінів.  

Розглянемо деякі визначення терміну «стратегія». Цей термін виник у 

військовій сфері. У загальнонауковому розумінні він позначає мистецтво 

керівництва чим-небудь, що ґрунтується на правильних і довготривалих 

прогнозах [12, с. 84].  

«Комунікативна стратегія» (від грец. Stratos — військо і ago — веду) — 

когнітивний процес, тобто глобальний рівень усвідомлення ситуації, в якому 
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мовець співвідносить свою комунікативну мету з конкретним мовним 

вираженням [22]. 

У теорії мовної комунікації під стратегією мовленнєвого спілкування 

розуміють «оптимальну реалізацію інтенції мовця щодо досягнення конкретної 

мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування і гнучкої їх 

видозміни в конкретній ситуації» [1, с. 53].  

Вчений М.Л. Макаров [16] вважає, що «стратегія мовленнєвого 

спілкування — це ланцюг рішень мовця, комунікативних виборів тих чи інших 

мовленнєвих дій і мовних засобів» [16, с. 193]. 

На сьогодні в теорії комунікації відсутня універсальна класифікація 

комунікативних стратегій. У діалогічній взаємодії виокремлюють стратегії 

залежно від способу поводження з комунікативним партнером: 

а) кооперативні стратегії — сукупність мовленнєвих дій, які застосовує 

адресант для досягнення комунікативної мети шляхом кооперації з адресатом; 

б) некооперативні стратегії — сукупність мовленнєвих дій, які 

використовує адресант для досягнення своєї стратегічної мети через конфлікт з 

адресатом [13]. 

Відомий дослідник Т. ван Дейк виокремлює контекстуальні, мовленнєві, 

семантичні, синтаксичні, схематичні, текстові стратегії спілкування [4, с. 54].  

Деякі лінгвісти виділяють власне комунікативну (правила й послідовність 

комунікативних дій, які виконує комунікатор) і змістову (поетапне змістове 

планування мети з урахуванням наявного мовного коду в межах кожного ходу в 

комунікації) [17, с. 118]. 

В своїй монографії «Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у 

сучасному українському політичному дискурсі» науковець О.Г. Руда зазначає, 

що маніпулятивну стратегію репрезентують мовні засоби, ужиті з метою 

маніпулювання, у поєднанні з певними прийомами структурування та подання 

інформації [27, с. 154]. 

По суті, маніпуляція є нескінченним монологом, в якому якщо й 

з’являється «опонент», то найчастіше він виявляється організованим об’єктом, а 
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не суб’єктом комунікації. Перехід владних відносин у дискурсивну форму 

означає, що сила виявляє себе в праві говорити і в праві позбавляти цієї 

можливості інших [30, с. 358]. 

Якщо мовну стратегію розуміти як сукупність мовленнєвих дій, 

спрямованих на вирішення загальної комунікативної задачі мовця, то мовною 

тактикою слід вважати одну або декілька дій, які сприяють реалізації  

стратегії, адже, стратегія, обрана учасниками спілкування в тій чи тій 

комунікативній ситуації, передбачає застосування відповідної комунікативної 

тактики [17, с. 118]. 

Вчена Н.І. Формановська в своїй роботі «Речевое общение: 

коммуникативно-прагматический подход» вважає, що «комунікативна тактика 

— конкретні мовленнєві дії, що мають на меті досягнення впливу на певному 

етапі стратегічної взаємодії» [28, с 117]. 

На думку деякі вчених «мовна або комунікативна тактика - це способи і 

прийоми досягнення комунікативної мети, сукупність практичних 

комунікативних ходів в процесі мовної взаємодії. Мовна тактика покликана 

забезпечити здійснення обраної комунікативної стратегії і розгортання обраного 

мовного жанру» [20]. 

«Маніпулятивна мовленнєва тактика – така мовленнєва дія, яка відповідає 

певному етапу в реалізації тієї чи тієї стратегії і є сукупністю в певний спосіб 

організованих прийомів здійснення прихованого впливу, націленого на 

досягнення бажаного ефекту чи попередження небажаного результату, 

визначений стереотип (модель) мовленнєвої поведінки, вироблений 

суспільством і національною культурою» [30, с. 51]. 

У контексті політичного дискурсу об’єктом дослідження стає колективна 

маніпуляція. Під час опису маніпулятивного процесу використовують відповідні 

терміни: стратегія – надзавдання, яке ставить перед собою мовець; тактика – ті 

практичні кроки, що здійснює мовець, реалізуючи обрану стратегію; мовні 

засоби – той мовний матеріал (на всіх мовних рівнях), який використовує мовець. 
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Розмаїття лінгвістичних інтерпретацій багато в чому визначається можливістю 

вибору мовних засобів [7, с. 102].  

Слід зазначити, що і тактика, і прийом набувають маніпулятивності лише 

в конкретному комунікативному (мовленнєвому) акті [10, с. 117]. 

Оскільки головною метою політичної комунікації є досягнення та 

утримання влади, то особливого значення набувають стратегії та тактики впливу, 

спрямовані на переконання адресата у правильності своєї позиції на відміно від 

позицій політичних опонентів [19, с. 113].  

Стратегію розглядають як процес розробки та реалізації комунікативного 

завдання, що має на меті ефективний вплив на адресата. Мовленнєва стратегія 

визначає семантичний, стилістичний і прагматичний вибір мовця. В залежності 

від ступеня «глобальності» намірів мовні стратегії можуть характеризувати 

конкретну розмову з конкретними цілями. Вони можуть бути більш загальними, 

спрямованими на досягнення більш загальних соціальних цілей.  

Стратегії впливу, спонукання і маніпулювання найбільш явно виявляються 

у тих типах тексту, де функція впливу є основною, а мовне маніпулювання 

практикується і відіграє важливу роль [8, с. 20]. Стратегічний задум визначає 

вибір засобів і прийомів його реалізації, отже, мовленнєва стратегія і тактика 

пов'язані як рід і вид [19, с. 7].  

Тактика, з одного боку, – спосіб мовленнєвого впливу, сукупність 

мовленнєвих засобів, з іншого боку – шлях реалізації стратегії. У межах однієї 

стратегії можна виділити декілька мовленнєвих тактик [2, с. 7].  

Отже, можемо зробити висновок, що мовні тактики та стратегії є 

невід’ємними частинками процесу маніпулювання. Деякі вчені ототожнюють ці 

два поняття, інші навпаки. Наразі стосовно цього питання та відповідно 

класифікацій цих мовних феноменів ведеться полеміка. В своїй роботі 

дотримуємося думки, що терміни «стратегія» й «тактика» є тотожними, як і 

українські вчені В.В. Зірка [8] та О.В. Дмитрук [5]. 
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1.2 Класифікація мовних тактик та стратегій впливу 

 

Як було зазначено вище, терміни «стратегія» та «тактика» не мають 

єдиного сталого визначення, а отже існує і безліч моделей аналізу цих понять.  

Для успішного вирішення завдань і досягнення цілей політичного 

маніпулювання існують засоби, які називаються політичними технологіями (їх 

ядро – виборчі методики, які використовуються в період передвиборних 

кампаній [6].  

Засоби політичного маніпулювання можна класифікувати за різними 

критеріями, наприклад: 

 відповідно до сумісності з чинним законодавством вони діляться на 

регламентовані законом і ті, які виходять за межі правових норм,  

 за способом впливу – на прямі і приховані,  

 за функціями – на PR (підтримання зв’язків з громадськістю), 

агітацію (заклик до дії) та інші,  

 за формою – на агітаційні, економічні, адміністративні та 

провокаційні,  

 за змістовною спрямованістю – на рекламу і антирекламу,  

 за рівнем впливу – на міжособистісні, групові і масові,  

 відповідно до інформаційних носіїв – на друковані, електронні, 

зовнішні та інші [23, c. 96]. 

Функція впливу мови в політичній комунікації реалізується через декілька 

мовних стратегій. Так, дослідниця О.І. Шейгал [29]. пропонує виокремлювати 

такі стратегії: 

 стратегія завуалювання, затушовування небажаної інформації – 

дозволяє притушити, зробити менш очевидними неприємні факти; 

 стратегія містифікації – приховування істини, свідоме введення в 

оману; 
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 стратегія анонімності (деперсоналізації), як прийом зняття 

відповідальності [29]. 

Лінгвісти також відносять до маніпулятивних стратегій широкого вжитку 

такі форми: 

 стратегія реіфікації – конструювання образа ворога; 

 стратегія делегітимізації – руйнування образу опонента; 

 стратегія амальгамування – звернення з позиції «ми» (наголошує на 

прагненні адресанта до єдності) [23, с. 59]. 

У свою чергу, О.М. Паршина розрізняє такі стратегії: самопрезентації, 

дискредитації, нападу, самозахисту, формування емоційного настрою  

адресата, інформаційно-інтерпретаційну, аргументативну, агітаційну, 

маніпулятивну [8, с. 13]. 

Найбільш вичерпною вважаємо класифікацію, запропоновану О.С. Іссерс 

[9]. В своїй роботі вчена пропонує виокремлювати: 

 стратегію вживання ідентифікаційних формул, 

 стратегію подання суб’єктивної думки у формі об’єктивного факту 

або істини,  

 стратегію посилання на авторитет, 

 стратегію підкреслення значущості й істинності ідей. 

 «редукцію комплексності» й уживання контрастних оціночних 

альтернатив [9, с. 159]. 

Слід відмітити, що політичні повідомлення мають як письмовий, так і 

усний характери. Під час агітаційних та виборчих кампаній більшість виступів 

реалізується саме в усній формі. Велика увага приділяється не лише вербальним, 

але й невербальним (інтонація, тембр голосу), паралінгвістичним (міміка, жести, 

рухи тіла) та екстралінгвістичним (зовнішність, манера одягатися) засобам 

впливу [21, c. 133]. 

Вербальні та невербальні методи впливу на реципієнтів часто називають 

«піаром». Слово «піар» в українській мові, як правило, вживається у двох 
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значеннях. Відповідно до першого з них, піар – це пропаганда, реклама; другий 

варіант значення слова «піар» – це брехня, обман, фальсифікація. Український 

«піар» англійською звучить як PR розшифровується як Public Relations, в 

перекладі це слово означає «Зв’язки з громадськістю» [31]. Дієслово «піарити» 

буквально означає «просувати в маси або рекламувати когось», з’явилась і 

відповідна професія, яка називається «піарщик», тобто «особа,  

яка замається просуванням товару, якої-небудь відомої людини або  

бренду» [29]. 

Загалом, піар поділяють на «чорний» та «білий». Чорний і білий піар 

можна ототожнити з рекламою, адже переслідуються майже одинакові цілі, але 

ці види піару кардинально відрізняються методами використанням специфічних 

технологій. 

«Чорний» піар – це дії, спрямовані на те, щоб заплямувати ім'я іншої 

людини в очах громадськості. 

«Білий» піар являє собою інформаційну відкритість, подання максимально 

відкритих і позитивних відомостей про суб'єкт піар-акції. Найчастіше «білий» 

піар називають просто піаром, ототожнюючи ці поняття. Словосполучення 

«чорний» піар було введено як би на противагу «білому», тим самим 

підкреслюючи його позитивність [31]. 

Політичний піар практично нічим не відрізняється від звичайного. Його 

метою є формування стійких каналів взаємодії між акторами політичного 

процесу, що поєднують в собі формальні і неформальні зв'язки, а також 

враховують багатовекторність і стохастичну невизначеність поточних процесів 

[25, c. 554]. У практичному плані політичний PR спрямований на: 

 аналіз соціально-політичної ситуації; 

 організацію зустрічей з громадськістю; 

 залучення (або нейтралізацію) адміністративних, фінансових, 

соціальних ресурсів; 

 створення позитивної (або негативної) репутації політика, партії, 

громадського руху, або будь-якого іншого політичного суб'єкта; 
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 проведення передвиборних кампаній [4, c. 359]. 

Кінцевим завданням політичного піару є створення 

позитивного/негативного образу того чи іншого політичного суб'єкта з метою 

лобіювання політичних інтересів і отримання останнім доступу до державного 

або муніципального управління. 

До проміжних завдань відносимо: 

 створення системи публічного інформування суспільства про 

принципи, норми, правилах державного управління та функціонування 

політичних інститутів; 

 зміна або трансформація політичного курсу, стратегічних чи 

тактичних аспектів реалізації політики; 

 зміна або корекція напрямків, цілей, стратегій розвитку держави і її 

окремих інститутів; 

 ініціювання процесів еволюційного і революційного змісту, які 

ведуть до зміни принципів і засад державного будівництва, а також політичного 

режиму як такого; 

 участь політичних консультантів у процесі створення (або зникнення 

з політичної арени) партії, входження в політику нових політичних лідерів та 

інше [23, c. 53]. 

Сама ж передвиборча кампанія радше нагадує бойові дії, що охоплюють 

всю країну. Раціонально розподілити ресурси, бюджет кампанії – одне з 

основних завдань помічників політиків. Серед основних методів потрібно 

назвати: поштову розсилку, телевізійні та радіоролики, наочну агітацію 

(плакати, розтяжки, щити тощо), сувенірну продукцію (значки,  

вимпели, бейсболки, прапори, футболки тощо), концерти та інші розважальні 

заходи [14, c. 105]. 

Отже, можемо зробити висновок, що засоби маніпулювання 

класифікуються за різними критеріями, починаючи з галузі використання й 

закінчуючи шляхами мовної реалізації. Головна причина відсутності сталих 

класифікацій багатозначущість визначень «стратегія, тактика та прийоми 
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мовленнєвого маніпулювання». В своїй роботі, для упорядкування прикладів 

використання прийомів маніпулювання президентами, ми обрали класифікацію 

О.С. Іссерс, яку вважаємо найбільш вичерпною. 

 

1.3 Особливості використання тактик та стратегій мовного впливу у  

промовах президента США Дональда Трампа та президента України  

Петра Порошенка 

 

В ході цього дослідження аналізувалися найбільш поширені мовні 

маніпуляції до яких звертався у виступах американський президент Дональд 

Трамп та український президент Петро Порошенко.  

Було виявлено, що президент США часто користувався чорним піаром, 

тобто дискредитував своїх опонентів та колишню владу. «Чорний» піар як 

технологія найчастіше застосовується в якості методу ведення інформаційної 

війни. Заходи чорного піару найчастіше застосовуються з метою підриву 

сформованого іміджу конкурентів, тим самим досягаючи власної переваги в 

певній області. Наступний приклад яскраво демонструє таку позицію лідера 

американців: «For too long, a small group in our nation's capital has reaped the 

rewards of government while the people have borne the cost». – Занадто довго 

невелика група в столиці нашої країни отримувала нагороди від уряду, в той час, 

коли люди оплачували рахунки. 

Підриваючи довіру до опонентів політик зміцнює свої позиції. Своїх 

опонентів він намагався не називати відкрито, замінював ім’я політиків, назви 

партій більш загальними лексичними одиницями, наприклад, «Washington 

flourished, but the people did not share in its wealth». – Вашингтон процвітав, але 

люди не розділяли його багатств.  

Критика дій попередньої влади не раз і не два звучала з уст Дональда 

Трампа. Він часто засуджував не компетентне управління фінансами, говорив 

про марнотратство влади, що призвело до занепаду внутрішньої економіки 

країни. Наведемо ще один приклад, який більш яскраво демонструє 
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дискредитування інших політичних сил: «And spent trillions and trillions of dollars 

overseas while America's infrastructure has fallen into disrepair and decay». – І 

витратили мільярди і мільярди доларів за океаном, в той час, коли американська 

інфраструктура отримала повний занепад. 

В своїх промовах нинішній президент США не оминав і процеси реалізації 

зовнішньої політики, співробітництво з європейськими країнами, негативно 

охарактеризував результати роботи мажновладців в цьому напрямку. 

Неодноразово американський президент робив акцент на тому, що його 

попередники діяли не в інтересах своєї країни, а в інтересах інших держав, 

наприклад, «We've made other countries rich while the wealth, strength, and 

confidence of our country has dissipated over the horizon». – Ми зробили інші країни 

заможними, в то час коли багатство, сила й упевненість нашої країни розвіялись 

на горизонті. 

Досліджуючи виступи Дональда Трампа в ході передвиборчої 

президентської кампанії було виявлено, що політик звертався також до 

використання тактики «навіювання неспокою». Психологічний вплив часто 

відбувається на рівні почуттів людини, насамперед примітивних (страху, гніву, 

ненависті). Загрозу несуть певні слова, і як компонент висловлювання впливу 

слово може бути прагмемою — одиницею, в семантиці якої зафіксовано 

орієнтацію на адресата. Прагмема в межах висловлювання, що має на меті вплив 

на іншу особу, виконує функцію маніпуляції її свідомістю [23, c. 96].   

Одним з головних ворогів США Дональд Трамп обрав Мексику та обіцяв 

народові зробити все можливе, навіть радикальні використовувати методи, щоб 

захистити громадян Америки, ніби то від явної загрози.  

Найскандальнішими були його заяви стосовно подальших політичних 

взаємин між країнами, наприклад, «They are not our friend, believe me! They’re 

bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists. And some, I assume,  

are good people». – Вони не є нашими друзями, повірте! Вони проносять 

наркотики, вони скоюють злочини, вони - ґвалтівники, й лише деякі, я вважаю, 

хороші люди.  
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В своїх промовах Дональд Трамп запевняв американців, що зможе 

впоратися з «мексиканськими злочинами», він пропонував побудувати стіну 

здовж кордону з Мексикою, яку б не можливо було пройти диверсантам та 

злочинцям, а отже, рівень злочинності в США, на думку Трампа, знизився б. 

Заклики до будівництва цієї стіни викликали занепокоєння платників 

податків, тому Трамп заявив, що «Mexico will pay for the wall». – Будівництво 

стіни оплатить Мексика. Ця позиція значно погіршила відносини між країнами-

сусідами, але сприяла широкому цього питання.  

На той час було неважливо, позитивно чи негативно відгукувались виборці 

про цю позицію політика, головною метою було викликати «масову хвилю» 

розмов стосовно цього питання, що в свою чергу забезпечило активне 

обговорення передвиборчої програми самого Дональда Трампа суспільством. 

Слід зауважити, що ця методика додала голоси радикалів. 

Варто відмітити, що Дональд Трамп виділяє як ворога й «злочинність» в 

країні. Політик знову звертається до тактики «навіювання страху». В своїх 

промовах він зазначає, що рівень злочинності значно виріс, що несе загрозу для 

звичайних громадян. Разом з цим він обіцяє активно боротися з цим феноменом 

суспільства та змінити ситуацію на краще, наприклад, «And the crime, and the 

gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much 

unrealized potential» – І злочинність, і банди, і наркотики вкрали багато життів й 

лишили нашу країну без багатьох можливостей. 

Торкнувшись теми зовнішніх загроз внутрішньої безпеки, президент не міг 

обійти своєю увагою органи правопорядку. Тут ми можемо спостерігати 

використання тактики «підлещування». Ця тактика використовується для того, 

щоб отримати прихильність певних кіл людей, в цьому випадку правоохоронних 

органів. Дональд Трамп вміло використовує прийоми, адже часто важка та 

безперервна робота захисників країни є непоміченою.  

В своїх виступах американський лідер звеличує військових та поліціантів, 

їх роль для суспільства, підкреслює, що завдяки цим силовим структурам 

американці захищені, наприклад, «We are protected, and we will always be 
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protected. We will be protected by the great men and women of our military and law 

enforcement». – Ми захищені, і ми завжди будемо захищені. Нас захистять 

видатні чоловіки і жінки наших військ та правоохоронних органів. 

Одна з найважливіших стратегій маніпулювання є стратегія ідентифікації, 

тобто ототожнення політика з народом. Використовуючи цю стратегію в своїх 

промовах політики звертаються до тематики культурних та моральних цінностей 

суспільства.  

Аналізуючи використання цієї стратегії у текстових повідомленнях 

Дональда Трампа слід зазначити, що для американського суспільства права та 

свободи є надзвичайно важливим питанням. Суспільство ревносно захищає 

свободу слова, демократію, рівність громадян, право на вибір та право на 

індивідуальність. Громадяни США уважно слідкують за збереженням своїх 

цінностей та виконанням законів конституції країни.  

Виокремлюючи соціальні потреби громадян, нинішній американський 

лідер намагається завоювати симпатію серед виборців, вказуючи на те, що 

обґрунтовані вимоги народу, які не суперечать конституції та цінностям народу 

мають задовольнити керівники держави, наприклад, «These are just and reasonable 

demands of righteous people and a righteous public». – Це справедливі та розумні 

вимоги доброчесних людей і доброчесного суспільства. 

В своїх промовах президент США наголошує на рівності всіх громадян 

країни, наприклад, «And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the 

windswept plains of  Nebraska, they look up at the same night sky, they fill their heart 

with the same dreams and they are infused with the breath of life by the same Almighty 

Creator». – Неважливо, чи народилась дитина в міських багатоповерхівках 

Детройту, чи на просторих рівнинах Небраски, вони споглядають одне нічне 

небо, вони наповнюють свої серця одними й тими ж снами, вони дихають 

однаковим життєдайним повітрям, що було створене одним Всемогутнім 

Господом. 

Важливо зауважити, що згідно результатів соціальних досліджень США є 

однією з найрелігіозніших країн розвиненого світу. Дональд Трамп у своїх 
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виступах також звертається до релігійні мотивів, наприклад, And most 

importantly, we will be protected by God!» – І найголовніше, ми будемо захищені 

Богом! 

Стратегія ідентифікації реалізується через використання займенників 

«We», «our» замість «I», «my» [12]. Як приклад використання цього прийому 

можемо вказати такий вираз Дональда Трампа: «We are one nation, and their pain 

is our pain. Their dreams are our dreams, and their success will be our success. We 

share one heart, one home and one glorious destiny». – Ми – одна нація, і їх біль – 

це наша біль. Їх мрії – це наші мрії, і їх успіх буде нашим успіхом. Ми розділяємо 

одне серце, один дім і одну славну долю.  

Наведений приклад чітко показує, що мовець використовує таксони «ми», 

«разом», заохочуючи, таким чином, приєднуватися до нього заради загального 

блага своєї держави, наприклад, «We will reinforce old alliances and form new ones. 

And unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate 

completely from the face of the earth». – «Ми будемо зміцнювати старі союзи та 

створювати нові. Й об’єднаємо цивілізований світ проти радикального 

ісламського тероризму, який ми повністю знищимо».  

Позиція «я – свій», «я з народу (з народом)» завжди має гарні результати. 

У політичному дискурсі опозиція «свій» – «чужий» є базою для поділу на 

полярні позиції «друг» – «ворог», «добре» – «погано», «прийнятно» – 

«неприйнятно», адже кожне політичне об’єднання створює свою систему ознак, 

які б ідентифікували «своїх» і «чужих» [26, c. 157].  

Як зауважує К. В. Бакумова [22, с. 54], наявність ворога робить політику 

набагато видовищнішою і зрозумілою, дозволяє аудиторії ідентифікувати себе з 

мовцем, а мовцю зблизитися з аудиторією, наприклад, «Their victories have not 

been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. And while they 

celebrated in our nation’s capital, there was little to celebrate for struggling families all 

across our land». – Їх тріумфи не були вашими тріумфами. В той час, коли вони 

влаштовували пишні свята в столиці нашої країни, для сімей, що намагалися 

вижити було мало приводів для святкувань.  
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Було виявлено, що американський президент максимально ототожнював 

себе з народом, «грав» на величі держави і патріотизмі, наприклад, «America will 

start winning again, winning like never before. – Америка знову почне перемагати, 

перемагати, як ніколи раніше. 

Багато уваги американський президент приділяв єдності нації, суспільства. 

Тактика маніпулювання «патріот» широко використовується політиками не 

тільки в ході передвиборчих кампаній, а й в звичайних виступах, інтерв´ю тощо. 

Питання любові до батьківщини надзвичайно важливе для будь-якої країни, воно 

допомагає об´єднати суспільство, сприяє економічному та культурному розвитку 

країни. Головними складовими цього принципу є оберігання мови, культурних 

та сімейних традицій, ідеології суспільства, державних символів.  

Об´єднання виборців, навіювання бажання обрати певного кандидата є 

головною метою передвиборчих кампаній. Часто політики намагаються досягти 

мети заявляючи, що забезпечення добробуту країни, оборона своїх цінностей 

можлива лише обравши певного кандидати. Така тактика була присутня й в 

виступах нинішнього президента США, наприклад, When America is united, 

America is totally unstoppable. – Коли Америка єдина, Америку абсолютно 

неможливо зупинити. Сюди ж відносимо й цитату: «And yes, together, we will 

make America great again». – Й так, разом, ми зробимо Америку великою. 

Намагаючись підняти дух своїх прихильників, здобути голоси більшості 

населення та опираючись на тему любові до своєї країни Трамп робив такі заяви: 

«From this day forward, it's going to be only America first». – З цієї хвилини Америка 

буде на першому місці. 

Дональд Трамп використовує не тільки заклики до об’єднання заради 

Батьківщини, а й намагається довести, що його політична сила має на меті тільки 

добробут країни, наприклад, At the bedrock of our politics will be a total allegiance 

to the United States of America and through our loyalty to our country, we will 

rediscover our loyalty to each other. – В основі нашої політики буде абсолютна 

вірність Сполученим Штатам Америки й завдяки нашій лояльності до нашої 

країни, ми знову відкриємо нашу лояльність один до одного. 



20 
 

Запевняв американський президент, що його президенство буде сприяти 

покращенню роботи адміністративних та урядових органів, наприклад, «So to all 

Americans in every city near and far, small and large, from mountain to mountain, from 

ocean to ocean, hear these words – you will never be ignored again». – Слухайте всі 

американці, кожен з маленького чи великого міста, від гір до гір, від океану до 

океану, почуйте ці слова – вас ніколи не будуть ігнорувати знову. 

Окрім цього, слід зауважити, що Дональд Трамп позиціонував себе як 

сильного та вольового лідера, який готовий до рішучих дій, наприклад, «We will 

no longer accept politicians who are all talk and no action, constantly complaining but 

never doing anything about it». – Ми більше не будемо приймати політиків, які 

тільки базікають, а не діють, постійно жаліються, но нічого не роблять з цим. 

Поряд з сміливими висловами, були також використані й заклики, наприклад, 

«And this, the United States of America, is your country. Now arrives the hour of 

action!» – І це, Сполучені Штати Америки, ваша країна. Настав час діяти!  

В промовах наголошувалося, що кандидат в президенти не переслідує свої 

особисті цілі, діє тільки в інтересах народу, одним з таких прикладів вважаємо: 

«But we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the 

people». – Але передаємо владу з Вашингтону, і повертаємо її вам, людям. 

Особливо така позиція гарно працює разом з обіцянками позитивно 

вирішити проблемне питання, адже кожному потрібен урядовець який би 

піклувався не тільки про країну, малозабезпечений прошарок населення. Цими 

настроям час від часу користувався і Дональд Трамп, наприклад, «Mothers and 

children trapped in poverty in our inner cities, rusted out factories scattered like 

tombstones across the landscape of our nation, an education system flush with cash but 

which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge». – Матері 

та їх діти є заручниками бідності, наша країна усіяна заржавілими заводами, ніби 

надгробками, освіта купається в грошах, але залишається недоступною для 

молоді. 

Цікавим постає й той факт, що поряд з ототожненням себе з суспільством, 

Дональд Трамп намагається відокремити американців та колишню владу, 
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навіюючи громадянам, що навіть успіхи, яких досягли політиків, не стали 

досягненнями для простих людей, наприклад, «The establishment protected itself 

but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. Their 

triumphs have not been your triumphs». – Правлячі кола захищали себе, не 

громадян нашої країни. Їх перемоги не були вашими перемогами. Їх тріумфи не 

були вашими тріумфами. 

Взагалі, американський президент досить часто звертався до економічної 

ситуації США, при цьому намагався надати негативну характеристику минулій 

владі, апелюючи до невдалого управління, наприклад, «One by one, the factories 

shuttered and left our shores with not even a thought about the millions and millions 

of American workers that were left behind». – Один за одним в Америці закривались 

заводи, а промисловість зникала з країни, але ніхто не думав про мільйони 

американських робітників, які від цього постраждали. Цією фразою політик не 

тільки підкреслив своє осудження ситуації, що склалася в країні, а й  

підтвердив, що його мета допомогти простим громадянам, покращити 

економічну ситуацію країни.  

Питання соціальної нерівності завжди було гострим для суспільства, люди 

плекали ідеї утопії, а в поєднанні з патріотизмом і любов’ю до Батьківщини 

заклики об’єднатися приносять прекрасні результати, «Together, we will make 

America strong again. We will make America wealthy again. We will make America 

proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make 

America great again». – Разом ми знову зробимо Америку сильною. Ми знову 

зробимо Америку багатою. Ми знову змусимо Америку шануватися. Ми знову 

зробимо Америку безпечною. Й так, разом, ми знову зробимо Америку великою.  

Знову ж таки апелюючи до примітивних людських почуттів (страху, гніву, 

ненависті), під час своєї виборчої кампанії Дональд Трамп звертався до тактики 

«віри у краще майбутнє». Тактика є не тільки популярною, а й ефективною. 

Кожен розуміє важливість розвитку всього суспільства, пошуки шляхів 

подолання невиліковних хвороб, збереження природи та забезпечення кращого 

майбутнього для наступних поколінь. В своїх промовах Дональд Трамп 
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намагається надихнути виборці «йти вперед», досягати нових звершень, не 

відмовлятися від планів та мрій, наприклад, «Do not allow anyone to tell you that 

it cannot be done. No challenge can match the heart and fight and spirit of America. 

We will not fail». – Не дозволяйте нікому говорить, що це неможливо. Ніякий 

виклик не може зрівнятися з серцем, боротьбою і духом Америки. Нас чекає 

тільки перемога. Цей прийом допомагає викликати позитивні емоції у виборців, 

зближує політика з народом, адже людина, яка підтримує, автоматично на 

підсвідомості, стає другом, бо тільки близькі люди  

можуть підтримати чи допомогти. Реалізація цього методу допомагає 

максимально швидко завоювати довіру виборців і приносить гарні результати у 

вигляді голосів. 

Деякі виступи нинішнього президента США мали загальні риси тематики 

майбутнього, тобто Дональд Трамп намагався візалізувати картину майбутнього 

всього людства, наприклад, «We stand at the birth of a new millennium, ready to 

unlock the mysteries of space, to free the earth from the miseries of disease and to 

harness the energies, industries and technologies of tomorrow». – Зараз ми стоїмо на 

порозі народження нового тисячоліття, готові розкрити таємниці простору, 

звільнити землю від страждань, які приходять разом з хворобами. готові 

використовувати енергію, галузі та технології майбутнього. 

Звісно, тема майбутнього країни в цілому також стала популярною та 

активно використовувалась американським президентом, адже кожного 

громадянина перш за все цікавить власний добробут та добробут своєї 

батьківщини, наприклад, «We will bring back our jobs. We will bring back our 

borders. We will bring back our wealth, and we will bring back our dreams. We will 

build new roads and highways and bridges and airports and tunnels and railways all 

across our wonderful nation. We will get our people off of welfare and back to work 

rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow two 

simple rules - buy American and hire American». – Ми повернемо нашу роботу. Ми 

повернемо наші кордони. Ми повернемо наше багатство, і ми повернемо наші 

мрії. Ми будемо будувати нові дороги й автомагістралі, мости, аеропорти і 
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тунелі, й залізничні колії по всій нашій прекрасній країні. Ми повернемо нашим 

людям добробут і повернемося до відродження нашої країни з допомогою 

американських робітників. Ми будемо керуватися двома простими правилами - 

купуємо американське й наймаємо американців. 

В ході дослідження також аналізувалися мовленнєві тактики впливу, які 

використовував у своїх повідомленнях український президент Петро 

Порошенко. Було помічено, що теперішній президент України, як і Дональд 

Трамп використовував тактику «ідентифікації», наприклад, «Україна – наша 

рідна Вітчизна, це місце великих мрій і грандіозних справ!». У виступах 

підкреслювалося розуміння політичної партії необхідність єднання народу, 

наприклад, «Єдність країни є для нас беззаперечною цінністю».  

Ця тактика надзвичайно допомогла кожному українцю згадати своє 

коріння, ідентифікувати себе за національною належністю. Результати не 

забарилися, дух народу почав відновлюватися. Громади самостійно, та на чолі з 

новими лідерами, почали згадувати національні традиції, почалась 

популяризація української самобутності. 

В зв’язку з певними історичними подіями питання віри та державної мови 

стали гостро сприйматися населенням. Україна – це багатонаціональна країна, 

деякі етнічні меншини використовують в побуті діалекти, чи мають інші 

релігійні вподобання. Тому потреба забезпечення демократичних свобод має 

місце на цьому етапі розвитку українського суспільства.  

Користуючись нестабільною політичною ситуацією опоненти Петра 

Порошенка почали нагнітати обстановку в країні, поширили чутки про 

притиснення свобод російськомовних громадян та намагалися внести зміни до 

Конституції, зробивши російську мову другою державною. Президент, одразу 

поспішив врегулювати настрої та заявив: «Принципово залишаюсь на тій 

позиції, що єдиною державною мовою має залишатися українська. У минуле 

стрімко відходить поділ України на Схід та Захід, Центр та Південь. Це значить, 

що ми остаточно і безповоротно відбулися як нація, як український народ». 

Президент наголошує, що мова є один з головних елементів ідентифікації 
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народу, заявляє про необхідність подальшого зміцнення нації та подальшого 

присікання спроб поділу народу за будь-якими ознаками, наприклад, «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». 

Як і президент Америки, Петро Порошенко приділяв досить уваги 

релігійному питанню, наприклад, «Питання національної безпеки стосуються і 

церковних проблем. Це надто чутлива сфера, яка потребує обережності, де 

протипоказані різкі рухи, де перш, ніж раз відрізати, міряють не сім, а сімдесят 

сім разів. Але із досвіду останніх років ми ніколи не забудемо, що інколи 

підготовка до поглинання країни починається нібито зі спільних молитов або 

хресних ходів. Ми всі маємо пам'ятати про любов до Батьківщини, про любов до 

України, і я впевнений, що це має бути нашим пріоритетом». 

Спробу дискредитації влади та спроби нагнітання обстановки в країні 

відбувались й за рахунок релігійного питання. В одному зі своїх виступів Петро 

Порошенко наголосив: «Автокефалія – це питання нашої незалежності, нашої 

національної безпеки, питання світової геополітики. Армія захищає нашу землю. 

Мова захищає наше серце. Віра захищає нашу душу». Пізніше частина цієї 

цитати стала політичним гаслом для другої передвиборчої агітаційної кампанії 

президента. 

Основним напрямком політичної кампанії українського президента став 

вектор співдружності з європейськими країнами та вступ до європейських 

спільнот. Важливість цього кроку президент підкреслював у своїх промовах, 

наприклад, «Європейський Союз для нас – це історія успіху, еталон успішної 

держави, перевірена часом моделі реформ. І коли мене питали, яка ваша 

президентська модель реформ, мені було дуже легко відповідати – Угода про 

асоціацію. Все там є. І ми почнемо імплементувати цю Угоду негайно. Вже. 

Одразу ж після підписання. Європейський вибір України – це серце нашого 

національного ідеалу». Неодноразова український президент наголошував, що 
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«Ми – народ, що був одірваний від своєї великої Батьківщини Європи – 

повертаємося до неї». Також президент Порошенко користувався посиланнями 

до історичних подій, колишніх настроїв українського народу й спираючись на це 

говорив: «Повернення України до свого природного, європейського, стану було 

омріяне багатьма поколіннями. Це вибір, зроблений нашими предками і 

пророками». 

Український президент також наголошував, що дружні відносини з 

Європою потрібні не тільки Україні, а й європейським країнам, наприклад, 

«Майбутнє Європи та її дух залежать від того, як буде врегульований конфлікт в 

Україні – на основі міжнародного права, законності, або на основі  

«права сильного». 

Виступаючи з доповідями Петро Порошенко звітував про виконану роботу 

на цьому терені. Повідомляв про етапи переговорів, виконання вимог до нашої 

країни та кроки, які були зроблені на зустріч європейським країнам, наприклад, 

«Моя ручка – вже в руках, і як тільки ЄС ухвалить відповідне рішення, підпис 

українського Президента миттєво з’явиться під цим доленосним документом».  

Поруч з цим український президент повідомляв, що це лише початок 

євроінтеграції України: «Угоду ж про асоціацію ми розглядаємо лише як перший 

крок до повноправного членства України в ЄС». 

Не гребував український політик і саморекламою та тактикою 

«замовчування». Свої успіхи президент Порошенко доводив широкому загалу, в 

той час коли невдачі замовчувалися, наприклад, «Минув лише місяць із 

завершення президентської кампанії, під час якої я об’їздив всю Україну». В 

повідомленнях було використано акцентування важливості дій та виконаної 

роботи, наприклад, «Президентські вибори стали важливим кроком на шляху 

відновлення миру і порядку. Ми з готовністю прийняли рекордну кількість 

міжнародних спостерігачів. Отримавши підтримку виборців, я представив 

першочерговий порядок денний свого президентства – єдність, відновлення 

миру, безпека». 
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Заради справедливості треба зазначити, що Петро Порошенко публічно 

визнавав свої провали та просив за них вибачення, наприклад, «Напевно, за 

останні роки влада зробила чимало тактичних прорахунків. І за це на мені 

особисто лежить частина відповідальності. Але я точно знаю, що ми нічим не 

схибили і не погрішили у питаннях стратегії! Стратегія – правильна і 

безальтернативна. І зробити нам всім разом треба набагато більше,  

ніж зроблено». 

Обрана президентом тактика дозволила негативні події піднести в більш 

вигідному світлі, повернути втрачену довіру виборців, додати позитиву, адже 

розуміючи неправильність своїх дій, політик говорить про правильну стратегію 

подальшого розвитку. Ця тактика допомагає зосередитися на позитиві у 

майбутньому, негативний результат подати як наступний крок до реалізації мети, 

без якого б результат був би неможливим, наприклад, «Власний досвід навчив 

мене, як важливо дуже обережно і відповідально ставитися до тих обіцянок, які 

даєш людям. Понад чотири року тому я заявив, що АТО триватиме години, а не 

місяці. Ще раз наголошую – шкодую, що породив завищені очікування. Тому 

кілька тижнів тому перепросив, що подав надію, яка не збулася, що дав обіцянку, 

яка не справдилась. Я попросив за це вибачення». 

Порівнюючи передвиборчі кампанії Дональда Трампа та Петра 

Порошенка, ми помітили використання тактики «віра у майбутнє» в обох 

президентів. Петро Порошено анонсує скрутне становище, в якому опинилась 

економіка країни, «Україна переживає час викликів, а також і час надій». Діючий 

президент намагається підбадьорити населення, наприклад, «Все буде добре. Ми 

– сильні та цілеспрямовані. І я пишаюся тим, що я українець. Україна – наша 

рідна Вітчизна, це місце великих мрій і грандіозних справ! Ми як народ здатні 

на надзвичайні зусилля і великі перемоги. І кожен з нас може і зобов’язаний 

докластися до них» та згуртувати народ на шляху до вирішення цього питання, 

наприклад, «Звичайно, не може бути успішною та держава, яка покладається 

лише на зовнішню допомогу. Ми дедалі більше уваги приділяємо опорі на власні 

українські сили». 
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Також активно використовував Петро Порошенко й тактику 

«дискредитування попередньої влади». Наголошував президент на пригніченні 

прав та свобод населення, соціальній несправедливості, неправильній зовнішній 

політиці, наприклад, «Диктатура, що панувала останніми роками в Україні, 

прагнула позбавити нас цієї перспективи вступу до ЄС – народ повстав».  

Особлива увага приділялася революції гідності та підбадьорюванню нації, 

наприклад, «Переможна Революція гідності змінила не лише владу. Країна 

зробилася інакшою. Іншими стали люди. Настав час невідворотних позитивних 

змін». Багаторазово Петро Порошенко згадував подвиг загиблих на майдані 

українців, які повстали проти несправедливістю та ціною свого життя боронили 

державу та цінності народу, наприклад, «Україна піднялася і почалася Революція 

Гідності. Народ переміг. Ця перемога далась великою кров’ю і великими 

жертвами. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання». 

В зв’язку тим, що проти України йде гібридна війна, це питання стало 

найчастіше підніматися в промовах президента, «Ще раз наголошую – зараз йде 

війна за незалежність України. Не більше й не менше, за існування нашої 

держави, і ми нікому не здамо ані питання суверенного устрою, ані питання 

незалежності, ані питання територіальної цілісності».  

Петро Порошенко зазначає, що шляхом переговорів країна заручилась 

підтримкою багатьох країн, які засуджують агресію сусідньої Росії: «…І ще. 

Україна дуже цінує підтримку з боку тих, хто продемонстрував, що насправді є 

нашими друзями і партнерами – країн Європейського Союзу, Сполучених 

Штатів Америки, інших держав. Друзі, з нами – весь світ, від Канади до 

Австралії, від Швеції до Японії». 

Неодноразово зазначалося, що Україна – це мирна країна, яка прагне 

урегулювання ситуації без зброї та людських жертв, шляхом переговорів, 

наприклад, «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. Тому розпочинаю свою роботу з 

пропозиції мирного плану». В той самий час президент зазначає, що хоча прагне 
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миру, але від своїх обов’язків не відступиться й буде діяти тільки в інтересах 

суспільства, «Ні з ким не може бути компромісу в питаннях Криму, 

європейського вибору і державного устрою. Україна була, є й буде унітарною 

державою. Росія окупувала Крим, який був, є і буде українським. Вчора під  

час зустрічі в Нормандії я саме так і сказав Президенту Путіну – Крим є 

українським. І крапка».  

Як і нинішній президент Америки Дональд Трамп, Петро Порошенко 

використовує тактику «підлещування», коли мова йде стосовно правоохоронних 

сил та добровольців в зоні проведення антитерористичної операції на сході 

країни, наприклад, «Завдяки мужності та звитязі українських військових, 

славних воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, Міністерства 

внутрішніх справ, Державної прикордонної служби за червень-серпень нам 

вдалося суттєво скоротити територію, контрольовану бойовиками». 

Не для кого не є секретом, що стан нашої армії на момент 2014 року був 

незадовільним, причиною того були: мале фінансове забезпечення 

правоохоронних структур, відсутність модернізації техніки та міжнародного 

обміну досвідом. Намагаючись заспокоїти населення політик виступив з заявою, 

що «Вже до кінця цього року буде виділено мільярди гривень на оновлення 

озброєння та військової техніки. Зараз перед вами з Хрещатика прямо в зону 

АТО прослідує колона нової, щойно закупленої, або випущеної, або 

відремонтованої техніки. Згідно плану на п'ятнадцятий-сімнадцятий роки, на 

переозброєння та оновлення військової техніки заплановано виділити понад 40 

мільярдів гривень. Це дозволить модернізувати, закупити нові та поставити у 

війська літаки, вертольоти, бойові кораблі та катери». 

В своїх промовах президент не оминав своєю увагою і внутрішні проблеми 

держави, «Україна має все необхідне, щоб забезпечити людям європейський 

добробут. Справедливий розподіл національного багатства – це нагальна вимога 

часу. Щоб запровадити їх, нам необхідні в першу чергу мир, безпека та єдність. 

Але перш ніж національне багатство ділити, його треба примножити. Але для 

цього треба знищити корупцію. Нам потрібен загальнонаціональний 
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антикорупційний пакт між владою та народом». Виступаючи з промовами 

український президент зазначав, що його пріоритетом також є соціальна рівність 

та справедливість, це ті цінності за які слід відстоювати, які повинні стати 

національними та завжди боронитися українським народом. 

Отже, підводячи підсумок всього вище зазначеного можемо зробити 

висновок, що кампанії президентів обох країн мають як спільні, так і відмінні 

тактики. Американський президент Дональд Трамп в своїх промовах 

користувався стратегіями «ідентифікації», «свій – чужий», «дискредитування 

влади», «містифікації проблем суспільства» та іншими. Більшість з його настроїв 

мала негативний характер або була спрямована на підняття духу нації та 

зближення з народом. 

В свою чергу, український президент Петро Порошенко використовував 

для політичних виступів стратегіями «ідентифікації», «дискредитування 

колишньої влади» та інші. На противагу президенту США, президент 

Порошенко концентрувався на позитиві, намагався навіть негативний досвід та 

політичні невдачі подати як необхідність на шляху до мети. Важливу роль 

відіграло також зближення з народом, боротьба за права та свободи, 

індексування себе як українця та заклики до об’єднання нації, роботи для її 

процвітання. 
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ВИСНОВКИ 

 

Сьогоднішня нестабільність у світі потребує численних міжнародних 

перетрактацій, виходячи з цього зростає інтерес до вивчення вербальних  засобів 

маніпулювання. Мовні засоби впливу завжди були невід’ємною частиною 

політичного дискурсу, адже політики намагаються реалізувати свої наміри будь-

якими методами. У сучасному світі маніпулювання – цілком універсальне явище, 

його можна виявити в усіх соціально значущих сферах життєдіяльності людини. 

Думки вчених, щодо розмежування понять «тактика та стратегія» 

маніпулювання розходяться. В своїй роботі  ми дотримуємся думки більшості і 

розуміємо терміни як тотожні. Аналіз теоретичних джерел  показав, що існує 

безліч класифікацій маніпулятивних прийомів, досліджуючи обрану 

проблематику було встановлено, що найбільш вичерпною, на нашу думку, є 

класифікація, яку запропонувала вчена О.С. Іссерс, вона стала основної для 

класифікації наведених прикладів в роботі. 

Досліджуючи текстові повідомлення українського та американського 

президента було виявлено, що вони використовують деякі одинакові мовні 

тактики впливу, до таких відносимо: стратегії «ідентифікації», «свій-чужий», 

«дискредитування влади», «містифікації проблем суспільства» та інші.  

Основною відмінністю промов лідерів є емоційне забарвлення, наприклад, 

Дональд Трамп концентрується на негативних подіях, намагаючись очорнити 

навіть досягнення попередників. В свою чергу, президент Порошенко 

намагається вигідно подати незадовільні результати, називаючи їх корисним 

досвідом. Відзначимо, що український президент також негативно 

висловлювався відносно колишньої влади країни.  

Отже, можемо зробити висновок, що обидва президенти мають в своєму 

арсеналі достатній запас мовних прийомів маніпуляції. Вище зазначені тактики 

найчастіше зустрічаються в промовах президентів, але колосальна варіативність 

методів та шляхів їх реалізації, постають труднощами на шляху детального 
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вивчення не тільки промов президентів, а й політичних маніпуляцій загалом, що 

й підтверджує актуальність подальших досліджень обраної проблематики.  
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АНОТАЦІЯ 

на наукову студентську роботу під шифром «Маніпулювання» 

 

Маніпулювання настроями суспільства, реалізація певних цілей та завдань 

завжди є актуальними для політиків. Керуючись цими настроями політики, 

зазвичай, використовують багатий арсенал мовних тактик впливу.  

Особливу увагу цієї проблематики обумовлюють нинішня нестабільність 

України та гібридна війна проти нашої держави. Зазначені фактори сприяють 

активному міжнародному обговорення цієї ситуації. Мовні тактики та стратегії 

постають невід’ємним компонентом перемовин та зустрічей, а отже, 

необхідність забезпечення вдалої міжкультурної комунікації підтверджують 

актуальність обраної теми дослідження. 

Мета дослідження – виявити стратегії мовного маніпулювання у виступах 

політичних лідерів.  

Об’єктом дослідження слугували промови американського президента 

Дональда Трампа та українського президента Петра Порошенка.  

Предмет дослідження – стратегії мовного маніпулювання у виступах 

політичних лідерів.  

Завдання дослідження: 

 визначити поняття «стратегія маніпулювання» та «тактика 

маніпулювання»,  

 окреслити класифікації мовних тактик та стратегій впливу,  

 виявити характерні тактики та стратегії мовленнєвої маніпуляцій, які 

використовували у промовах американський президент Дональд Трамп та 

український президент Петро Порошенко. 

Матеріалом дослідження слугували офіційні текстові повідомлення 

американського президента Дональда Трампа та українського президента Петра 

Порошенка. 

Використовувались такі методи дослідження: метод цілеспрямованої 

вибірки, метод аналізу, узагальнення та порівняльно-зіставний метод. 
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Робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку 

використаної літератури. 

Обсяг роботи: 30 сторінок. У дослідженні використано 31 літературне 

джерело. 

Ключові слова: маніпулювання, мовленнєві тактики впливу, мовні 

стратегії маніпуляції, політичний дискурс, промови політиків.  

 

 


