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Постановка проблеми.  У сучасному 

інформаційному суспільстві проблематика 

політичної лінгвістики актуалізована з огляду 

на активне використання мовленнєвих 

технологій впливу на реципієнтів – ведення 

інформаційних війн, подання оптимізованої 

новинної інформації, створення віртуального 

інформаційного простору тощо. Заміщення 

об’єктивної реальності її штучними, 

віртуальними моделями спотворює сприйняття 

дійсності, знижує прагнення до об’єктивного 

оцінювання подій, зумовлює викривлення 

образу світу. Основним засобом реалізації цих 

механізмів є мова, оскільки саме вербальна 

репрезентація є найпотужнішим каналом 

поширення інформації. Мовні засоби впливу в 

політичній комунікації становлять основний 

об’єкт дослідження політичної лінгвістики.   

Проблема полягає саме в тому, що у 

вітчизняній літературі недостатньо висвітлено 

питання політичного дискурсу та його 

складових.     

Актуальність дослідження. У зарубіжній 

лінгвістиці мовні питання політичної взаємодії 

вивчено доволі ґрунтовно й цілісно (роботи 

А.М. Баранова, Е.В. Будаєва, Т.А. ван Дейка, Р. 

Водака, В.З. Дем’янкова, М. Едельмана, О.С. 

Іссерс, М.В. Китайгородської, Дж. Лакоффа, Л. 

Лассвелла, Е. Лассан, П.Б. Паршина, Н.М. Роза-

нової, О.А. Романова, П. Серіо, І.Ю. Черепано-

вої,  А. П. Чудінова, О. Й. Шейгал та ін.). 

Дослідження різних аспектів політичної ко-

мунікації у вітчизняному мовознавстві започат-

ковано у працях таких учених, як Бацевич Ф. С, 

Ващук Т. М., Ковалевська А. В.,. Ковалевська 

Т. Ю,. Кондратенко Н. В, Петлюченко Н. В, 

Серажим К. С., Славова Л. Л., Синельникова Л. 

М, Холод О. М та ін. Теорія фразеології  та 

ідіом викликала неабиякий інтерес у таких 

дослідників як:   Брім В.,  Будагов Р.,  Буслаєв 

Ф.,  Панфілов В., Потебня А.,   Супрун А.  

Вивченням та дослідженням складових ідіом 

займалися ряд вчених, а саме: Алефіренко Ф., 

Архангельський А., Бабкін О., Булаховський Л.,  

В. Жуков В., Мокієнко В.  

У роботі значну увагу приділяється 

вивченню та дослідженню політичного 

дискурсу, яким визначають і мовну практику, і 

соціальну реальність. 

Мета статті – розкрити значення терміну 

«політичний дискурс» та його основних 

складових. 

Виклад основного матеріалу. 
Згідно американського науковця Р. Лакоффа 

(R. Lakoff) мова – цe своєрідна політика, яка 

визначає владу, а влада, в свою чeргу, кeрує 

тим, що говорять люди і як цe сприймається 

іншими. Аналіз мови з цієї точки зору є більш 

ніж акадeмічним об’єктом: сьогодні, як ніколи, 

цe стає вмінням виживати [11].  Інтeрeс до вив-

чeння політичного дискурсу як особливої фор-

ми спілкування сприяв появі нового напрямку в 

мовознавстві – політичної лінгвістики  (political 

linguistics), яка займається вивчeнням сфeри по-

літичної комунікації, засобів та мeтодів бороть-

би за політичну владу в процeсі комунікатив-

ного впливу на політичну свідомість суспільс-

тва, а також досліджeнням самого політичного 

дискурсу.  Згідно Божеску М. Г. основним 

завданням лінгвістичного аналізу політичного 

дискурсу  (Political Linguistic Discourse Analysis) 

є розкриття мeханізмів складних відношeнь між 

мовою, владою й суспільством [3].  

Ряд зарубіжних вчених присвятили свої 

наукові праці вивчeнню політичного дискурсу 

та вeрбальних засобів eфeктивного впливу на 
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свідомість широких мас насeлeння, а саме: М. 

Фуко (Foucault, Michel) [5], Р. Барт (Barthes, 

Roland) [1], Д. Болінджeр (Bolinger, Dwight) [2],  

П. Чілтон (Chilton, Paul) [7], Н. Фeркло 

(Fairclough, Norman) [9], Р. Водак (Wodak, Ruth), 

Дж.Л. Oстін (Austin, John Langshaw) та ін. 

Дискурс вперше стає об’єктом лінгвістичних 

досліджень у 60-х роках ХХ ст. у зв’язку з 

науковими розвідками Ю. Габермаса, З. 

Харриса, Е. Бенвеніста, Т. А. ван Дейка. 

Дефініція дискурсу як складної комунікативної 

ситуації, запропонована Т. А. ван Дейком [8], К. 

Сміт (Smith, Craig) [15.] не втратила своєї 

актуальності і зараз, тому що актуалізує 

комунікативний аспект дискурсивного аналізу. 

Еволюція поняття дискурсу в зарубіжній 

лінгвістиці пов’язана з витлумаченням його як 

сукупності двох чи більше висловлень (тобто 

еквівалентно поняттю тексту) на перших етапах 

дослідження (В. Дресслер, Р. де Богранд, З. 

Шмидт, Т. Гівон, Т. М. Ніколаєва,  та ін.) до 

будь-якого вживання мови, реалізованого в 

різних формах дискурсу (Т. А. ван Дейк, Р. 

Водак, В. Кинч, П. Серіо, В. З. Дем’янков, О. О. 

Селіванова та ін.).  Дискурс почали активно 

вивчати з  90х років минулого століття, 

переважно як комунікативну ситуацію разом з 

її складниками. Такий підхід спричинений 

принциповою орієнтацією дискурсу на 

комунікацію, оскільки він «виявляється в 

комунікації і в ній функціонує, комунікація без 

дискурсу неможлива» [4].  

Поняття «політична комунікація» належить 

до дискусійних, проте також схиляється до 

широкого потрактування поняття як 

комунікації, що «присвячена політичним 

проблемам або в якій політичні суб’єкти 

виступають як автори політичного тексту чи 

його адресати» [6].   

Отже, на основі вивченої та дослідженої 

літератури можна визначити, що  що п о л і т и 

ч н и й  д и с к у р с – це  сукупність усіх 

мовленнєвих актів у політичних дискусіях, а 

також правил публічної політики, які 

оформилися згідно існуючих традицій та 

отримали перевірку досвідом. Реалізація 

політичного дискурсу відбувається  в усній та 

писемній формах. Усна форма політичного 

дискурсу полягає у  публічних виступах 

політиків, їхніх виступах на радіо, по 

телебаченню, інтерв’ю, прес-конференціях, 

парламентських дебатах, теле- та радіо нови-

нах. До писемної форми політичного дискурсу 

належать різноманітні документи – договори, 

протоколи, угоди, рубрики політичних новин у 

пресі, політичні плакати та листівки. У політич-

ному дискурсі соціальність мови проявляється 

у мовному оформленні соціально-вагомих по-

дій та особливостях адресатно-адресатної кон-

фігурації, коли адресатом виявляється соціум. 

На розвиток та функціонування сучасного 

американського політичного дискурсу значною 

мірою впливає   ЗМІ. На політичний дискурс 

впливають позамовні фактори ідеологічного 

змісту – фактори свідомого впливу на мову 

(ідеологія, пропаганда, ідеологічне осмислення 

мовних одиниць, лексикон та мовлення політи-

ків), макросоціальні (масова комунікація) та 

мікросоціальні фактори (феміністський рух, 

боротьба представників етнічних меншин за 

свої права).  

На сьогоднішній день у США відбувається 

зв’язок між політикою та капіталом, а саме:  

проведення масштабних виборчих кампаній, 

розвиток високих технологій та ЗМІ, а також 

завдяки особистісним якостям видатних 

американських президентів був створений 

сучасний інститут президентства, складовою 

частиною якого став політичний дискурс. 

Основними характерними складовими су-

часного американського політичного дискурсу 

вважається його розвиток у тісному зв’язку із 

ЗМІ, наявність президентської риторики як йо-

го складової, його ціннісну орієнтація, дотри-

мання принципу політичної коректності, поси-

лену увагу до проблеми прав жінок та поло-

ження етнічних меншин. До основних риторич-

них прийомів слід віднести використання мето-

дів контрасту, протиставлення, повтору, виді-

лення ключових понять. Володіння риторич-

ними прийомами, як і раніше, залишається 

актуальним у сучасному демократичному 

суспільстві. Проте центр уваги громадськості 

перемістився зі змісту публічних виступів на їх 

форму та обставини, у яких вони промовля-

ються. Для успішного досягнення адресантом 

своєї мети більш важливим виявляється ство-

рення вдалого іміджу, складовими якого вияв-

ляються в однаковій мірі як ораторські здіб-

ності промовця, так і його зовнішній вигляд, 

фото та телегінічність. Як результат  система-

тичного вивчення особливостей риторики 
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сучасних політичних лідерів є краще розуміння 

характеру політичної мови, а також мовної 

упаковки політичних процесів, що 

відбуваються у демократичному суспільстві. 

Саме завдяки мовній упаковці явищ 

політичного життя відбувалося сприяння 

розвитку іміджевої комунікації тому що саме 

аудиторія має справу не з політиком,  а з його 

іміджем, у створенні якого поряд з 

іміджмейкерами беруть участь і ЗМІ. 

Згідно Гаретт П. (Garrett P.) існує велика 

кількість підходів до висвітлення політичного 

дискурсу, зокрема: когнітивний дискурс-аналіз, 

який має справу з реальними уявленнями і 

психічними процесами користувачів мови; 

більш формальні, такі як, наприклад, граматич-

ний, стилістичний чи дискусійний; політ-

лінгвістичні дослідження, які проводяться на 

основі аналізу медійного дискурсу як індика-

тора соціального значення мови та комунікації, 

оскільки медіазасоби не тільки відображають, 

але й впливають на формування та вираження 

культури, політики та соціального життя [10]; 

інституційна теорія, яка використовується для 

розгляду політичної організації суспільства як 

комплексу різноманітних об’єднань громадян 

та включає в себе два аспекти: „інституції”, які 

розглядаються як норми та звичаї поведінки в 

суспільстві, та „інститути”, що визначаються як 

форми прояву „інституцій”, їх зовнішнє 

втілення; історичний підхід, який прагне вийти 

за межі суто лінгвістичного виміру і включити 

історичні, політичні, соціологічні та 

психологічні аспекти в аналіз конкретних 

дискурсивних подій тощо.   

Британський лінгвіст і політолог П. Чілтон 

(Chilton, Paul) виокремлює два основних 

підходи, а саме дескриптивний та критичний, 

для трактування відношень між політикою та 

мовою. Дескриптивний підхід спирається на 

повторний опис риторичних прийомів, мовної 

поведінки політиків та їхньої ідеології (мовних 

засобів та маніпулятивних стратегій, 

використовуваних політиками з метою 

переконання аудиторії, тоді як критичний 

включає вивчення соціальних теорій стосовно 

відношень між мовою та владою, контролем, 

впливом та властивостями дискурсу [7].  

Критичний дискурс-аналіз (надалі КДА) є 

методом дискурс-аналізу, який безпосередньо 

стосується зв’язку мови з іншими елементами 

соціальних процесів і влади [9]. Спираючись на 

праці М. Фуко (Foucault, Michel) та філософів, 

які вивчали соціальну роль мови (М. Бахтін та 

А. Грамші (Gramsci, Antonio)), під впливом 

критичного аналізу, пов’язаного з Франкфурт-

ською  школою, КДА прагне об'єднати як лінг-

вістичні, так і соціальні підходи до вивчення 

мови в межах дискурс-аналізу, намагається по-

яснити, як вона пов’язана зі структурою та 

процесами в суспільстві, в якому використо-

вується, як перетворюється на засіб зв’язку, що 

забезпечує розуміння світу, а також застосо-

вується для створення і захисту класових 

позицій певних груп [12.]. КДА виник у кінці 

1980-х років як міждисциплінарна європейська 

школа дослідження дискурсу та став відтоді 

однією з найважливіших гілок дискурсаналізу. 

Центром дослідження цієї галузі є влада в 

загальному й питання її асиметрії, маніпуляції 

та експлуатації зокрема. Аналітики зазвичай 

виділяють „моделі домінування, де одна 

соціальна група домінує над іншою” [13] та 

застосовують поняття дискурсу для тексту, 

розмов та інших семіологічних систем, 

розрізняючи при цьому дискурсивну й інші 

соціальні практики. За Дж. Е. Річардсоном 

(Richardson, John Emmett), „КДА здебільшого 

використовується для вивчення того, як 

дискурс лінгвістично реалізується в текстах, а 

також для встановлення соціальних відносин, 

як-от відчуття залучення та співчуття стосовно 

віддаленого ‘читача’” [14] (КДА в основному 

використовується для вивчення лінгвістичної 

реалізації дискурсу в текстах для створення 

певних уявлень та соціальних відносин). 

Основна увага приділяється тому, як такі 

відносини влади сприймаються, відтворюються 

та заперечуються в процесі дискурсу.  

На основі вивченої та проаналізованої 

наукової літератури можна зробити наступні 

висновки. 

Політичний дискурс як особлива форма 

спілкування  сприяв появі нового напрямку в 

мовознавстві – політичної лінгвістики  (political 

linguistics), яка займається вивчeнням сфeри 

політичної комунікації, засобів та мeтодів 

боротьби за політичну владу в процeсі 

комунікативного впливу на політичну 

свідомість суспільства, а також досліджeнням 

самого політичного дискурсу і основним  

завданням лінгвістичного аналізу політичного 
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дискурсу  є розкриття мeханізмів складних 

відношeнь між мовою, владою й суспільством. 

Поняття «політична комунікація» належить 

до дискусійних, проте також схиляється до 

широкого потрактування поняття як 

комунікації, що «присвячена політичним 

проблемам або в якій політичні суб’єкти 

виступають як автори політичного тексту чи 

його адресати». 

Визначено, що п о л і т и ч н и й  д и с к у р с 

– це  сукупність усіх мовленнєвих актів у 

політичних дискусіях, а також правил публічної 

політики, які оформилися згідно існуючих 

традицій та отримали перевірку досвідом. 

Реалізація політичного дискурсу відбувається  в 

усній  формі (публічні виступи політиків, їхні 

виступи на радіо, по телебаченню, інтерв’ю, 

прес-конференції, парламентські дебати, теле та 

радіоновини), а також письмовій формі 

(різноманітні документи – договори, 

протоколи, угоди, рубрики політичних новин у 

пресі, політичні плакати та листівки). 

Виокремлено поняття «критичний дискурс – 

аналіз (КДА), як метод дискурс-аналізу, який 

безпосередньо стосується зв’язку мови з 

іншими елементами соціальних процесів і 

влади». КДА прагне об'єднати як лінгвістичні, 

так і соціальні підходи до вивчення мови в 

межах дискурс-аналізу, намагається пояснити, 

як вона пов’язана зі структурою та процесами в 

суспільстві, в якому використовується, як 

перетворюється на засіб зв’язку, що забезпечує 

розуміння світу, а також застосовується для 

створення і захисту класових позицій певних 

груп. Критичний дискурс аналіз застосовується 

також для опису, інтерпретації, аналізу та 

критики суспільного життя, відображеного в 

тексті і спрямований на систематичне вивчення 

відношень між дискурсивними практиками, 

текстам, подіями та більш широкими 

соціальними та культурними структурами і 

процесами, на точний аналіз та опис 

матеріальності мови.   
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Коляда М.Л.  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В статье выясняется значение понятия «дискурс» и его эволюция. Определен термин «политическая коммуникация», 

а также «политический дискурс». Выделены два основных подхода: дескриптивный и критический для трактовки 

отношений между политикой и языком. 

Ключевые слова: политический дискурс, политическая коммуникация, основные подходы, язык, политика. 

 

Koliada M.  

POLITICAL DISCUSSION AS THE IMPLEMENTATION OF POLITICAL COMMUNICATION 

The article clarifies the meaning of the concept of "discourse" and its evolution. The term "political communication" as well as 

"political discourse" is defined. Two main approaches are outlined: descriptive and critical for interpreting the relationship 

between politics and language. 

Key words: political discourse, political communication, basic approaches, language, politics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


