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ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯЦІЇ В СУЧАСНІЙ ГАЗЕТНІЙ 

ПУБЛІЦИСТИЦІ ПОЛІТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
 

Дана стаття присвячена дослідженню лінгвістичних засобів маніпуляції  людською свідомістю у політичній сфері 

через газетну публіцистику. Автор статті бере за об’єкт досліджень сучасні публіцистичні джерела, що містять 

статті із політичним спрямуванням та наводить конкретні приклади впливу на читача за допомогою використання 

певних мовних прийомів. У даній публікації містяться міркування авторитетних науковців стосовно феномену 

маніпуляції думками реципієнта за допомогою мовних засобів. Автор приходить до висновку, що публіцистичні 

статті на політичну тематику є актуальним середовищем для маніпуляційного впливу на свідомість читача. При 

цьому вплив на реципієнта максимально прихований, що і становить найбільшу загрозу для особистості, а особливо 

для молодого покоління, адже у наслідок використання лінгвістичних прийомів впливу на свідомість та підсвідомість 

людини формується нестабільна, низькодуховна особистість, не здатна до критичного мислення.   
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Постановка проблеми. ЗМІ сьогодні з 

легкістю керують діями, думками та емоціями 

людей, залякуючи та викликаючи агресію. Сьо-

годні це не просто викладення хронології по-

дій, інформаційний виклад матеріалу, а суб’єк-

тивне бачення адресанта, який намагається за-

маскувати свою особисту чи замовлену пози-

цію за надуманою об’єктивністю. Достатньо 

лише регулярно повторювати інформацію, за-

кодовану за допомогою певних мовних прийо-

мів, щоб викликати у реципієнта потрібні обра-

зи та емоції. Особливо швидких результатів 

можна досягти на ниві політичних новин, адже 

тема політики належить до найбільш затребу-

ваних та обговорюваних серед населення.  

Особливості мови газетних публікацій на 

політичну тематику викликають певні супереч-

ки і є цікавим об’єктом дослідження психоло-

гічного впливу на реципієнта та шляхів досяг-

нення комунікативної мети, зважаючи на різно-

рідність цільової аудиторії та сучасні тенденції 

розвитку прагматично зорієнтованої лінгвіс-

тики і потребують більш системного та глибо-

кого аналізу у контексті впливу на свідомість та 

підсвідомість читача.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відповідно до сучасних наукових поглядів, 

мовна маніпуляція думками реципієнта є 

однією із важливих та малодосліджених тем 

лінгвістики. На думку В.В. Різуна, маніпуляція, 

як прихований вплив на людину, коли вона не 

розуміє, що на неї впливають, може бути 

різною, але у випадку масової комунікації 

ніколи не буває ні плановою,  ні 

усвідомлюваною комунікантом [1]. 

Мати важливу інформацію - значить мати 

владу; вміти відрізняти важливу інформацію 

від неважливої означає володіти ще більшою 

владою; можливість розповсюджувати 

важливу інформацію у власній режисурі або 

приховувати її означає мати подвійну владу. 

Саме використання ЗМІ з метою 

маніпулювання представляє собою найбільшу 

небезпеку для громадян і демократичного 

суспільства. Воно представляє собою 

приховане управління політичною свідомістю 

та поведінкою людей, щоб примусити їх діяти 

(або не діяти) всупереч власним інтересам [2].  

Цікавим є погляд Добросклонської Т.Г., яка 

пропонує наряду з іншими фізичними оболон-

ками Землі розглядати також інформаційний 

простір ЗМІ з точки зору існування інформацій-

ної оболонки, та використовувати для неї 

термін інфосфера. Виходячи з такої концепції, 

ЗМІ не лише висвітлюють актуальні події, а 

фактично продукують певний віртуальний 

простір подій за допомогою конкретних засобів 

впливу [3]. Спираючись на цю думку, можна 

спробувати виділити найбільш значущий 

прошарок інфосфери -  політичний.  

Л.М. Король та С.М. Максимець наголошу-

ють на тому, що крім політологічного і соціаль-

ного аспектів феномена «засоби масової інфор-

мації», існує тісно пов’язаний із ними психоло-

гічний аспект. Перш за все зміст повідомлень, що 

передаються за допомогою ЗМІ, створюються з 
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урахуванням особливостей, закономірностей та 

механізмів психологічного впливу, під яким 

розуміється навмисне цілеспрямоване втручання 

у процес психологічного відображення дійсності 

та становлення особистості людини за 

допомогою психологічних засобів. Цей вплив 

може бути як позитивним, так і негативним, у 

зв’язку з чим виникла проблема нанесення ЗМІ 

шкоди психічному здоров’ю людини [4].  

На думку Н. Стасули, природа маніпуляції 

полягає в наявності подвійного впливу – поряд 

з посланим відкрито повідомленням маніпуля-

тор посилає адресату «закодований» сигнал, 

сподіваючись на те, що цей сигнал викличе у 

свідомості адресата ті образи, які потрібні мані-

пулятору. Цей прихований вплив спирається на 

«неявне знання», яким володіє адресат, на його 

здатність створювати у своїй свідомості образи, 

що впливають на його почуття, думки і пове-

дінку. Мистецтво маніпуляції полягає в тому, 

щоб пустити процес уяви потрібним руслом, 

але так, щоб людина не помітила прихованого 

впливу [5].  

Метою цієї статті є дослідження 

лінгвістичних прийомів маніпулятивного впливу 

на читача та аналіз засобів мовної маніпуляції на 

матеріалі сучасної газетної публіцистики 

політичного спрямування, визначення впливу 

мовних конструкцій на реципієнта.  

Основні результати дослідження. ЗМІ 

реалізуються у трьох площинах донесення про-

дукту до кінцевого споживача, серед яких теле-

бачення, радіо та преса. Сучасна преса продукує 

фактичний матеріал та за допомогою маніпуля-

тивних прийомів його подачі здійснює прихова-

ний вплив на окремих індивідів, управляє пове-

дінкою мас. Діяльність мас-медіа концентрує у 

певному часовому відтинку відомості про основ-

ні зміни суспільного життя, у тому числі політич-

ного, та поступово набуває рис соціального 

інституту, відіграючи важливу роль у структурі 

соціуму. Сучасні ЗМІ, зокрема масові дистан-

ційні друковані комунікації, використовують 

певні системи мовних дій, які «призводять до 

модифікації змістових складових подій, 

породжують ілюзії об’єктивності або, навпаки, 

спрощення реальної значущості того, про що 

повідомляється» [6].  

Працюючи над написанням статті, адресант 

заздалегідь моделює картину декодування пові-

домлень реципієнтом і передбачає відповідну 

реакцію читача на публікацію. На цьому етапі 

роботи явно простежується соціальнокомуні-

каційний зв’язок автора та адресата. Саме соці-

альнокомунікаційний підхід до вивчення тексту 

передбачає дослідження мовних засобів образ-

ності у соціальному вимірі, тобто як ці засоби 

залежать від соціальних потреб, цілей, завдань 

соціальнокомунікативного інституту, як вони 

впливатимуть на конкретні соціальні категорії 

читачів тощо. 

Отже, суттю такого підходу являється аналіз 

та моніторинг у даному випадку публіцистичних 

текстів з огляду на те, чи здійснює об’єкт дослід-

ження на соціум запланований вплив, та як со-

ціум відреагував на об’єкт впливу. Філологічний 

аналіз текстів у контексті даного підходу дозво-

ляє оцінити наскільки текст із використанням 

конкретних засобів вплине на соціум та викличе 

очікувану медіареакцію. Результати таких філо-

логічних описів текстів знайдуть реалізацію під 

час більш точного підбору засобів у тексті чи творі 

для отримання запланованого ефекту з боку 

соціуму  [7].  

Підбір і використання мовних засобів, їх 

прихований вплив на адресата ідентифікується 

як мовне маніпулювання. Стосовно мовного 

впливу, можна виокремити пряму і непряму 

форми, різницю між вибором яких становить 

наявність завуальованої зміни системи мовних 

знаків під час кодування інформації. Об’єктом 

дослідження у першу чергу являється непряма 

форма мовленнєвого впливу, коли реципієнт 

«вірить, що все, що відбувається, є природним 

та неминучим» [8]. 

Спробуємо розглянути дану тему з позиції 

аналізу деяких прийомів маніпуляції, намагаю-

чись не відходити від прагматичного значення. 

Мовний вплив на реципієнта  має місце на різних 

рівнях комунікації. Так, зокрема у друкованому 

тексті, також існують невербальні засоби впливу. 

Тут «особливу роль відіграють лапки, що допо-

магають висловити імпліцитно виражену оцін-

ку» [9]: «Депутатам, які, чого гріха таїти, пере-

важно представляють «олігархів», теж є сенс го-

лосувати за такі зміни»; «Згідно з інформацією…, 

не одна й не дві передані з-за кордону кримінальні 

справи були «злиті» «доблесними» українськими 

правоохоронцями…» (Дзеркало тижня, далі ДТ).  

 Схожу функцію виконують і дужки як спо-

сіб виділення суб’єктивної авторської думки: 

«При цьому вони чули бравурні промови про 

чергову перемогу в міжнародному суді, про но-

ву ракету дальністю 1000 км (насправді – 500), 
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про прийдешню зустріч «норманської четвірки, 

де ми переможемо (не переможемо)» (ДТ). 

Часто автори у межах лексико-стилістичної 

площини використовують просторічні, навіть 

жаргонні слова та вирази, беручи до уваги сти-

лістичні уподобання та звички читача до вико-

ристання певних розмовних елементів. Такі 

мовні подразники підсилюють експресивний та 

емоційно-прагматичний вплив на адресата. 

Такий прийом допомагає адаптувати матеріал 

до живого мовлення: «…і вплив на судову сис-

тему – достатній, щоб засудити будь-якого нев-

годного і «порвати» будь-який бізнес»; «Нас-

правді, якщо наступний президент не зможе 

«нагинати» депутатів, зате змушений буде 

всерйоз боятися імпічменту…» (ДТ).  

Сучасна газетна публіцистика широко корис-

тується лексикою Інтернету та англіцизмами. Це 

розширює коло читачів, приваблює молодь, 

тезаурус якої багатий на такі лексеми: «Не встиг 

ущухнути хайп після оприлюднення результатів 

екзитполів і визнання чинним президентом Пет-

ром Порошенком своєї поразки на виборах, як 

закордонні лідери кинулися вітати з перемогою 

його опонента – шоумена Володимира Зеленсь-

кого»; «І в них проступали основні меседжі»; 

«…американська Система зарахувала олігарха 

Коломойського до bad guys» (ДТ).  

Задля посилення напруженості та акценту-

вання уваги використовуються стилістичні ін-

тенсифікатори: «Наразі міркуємо, що саме пла-

нує робити Зеленський на посту найближчим 

часом»; «Але це реалії буття, адже в 90% 

випадків генпрокурор репрезентував волю 

президента України, а останній – є ще й кумом 

чинного гаранта» (ДТ).  

Використовуючи риторичні запитання, 

комунікант спонукає читача самому знайти 

відповідь і водночас переконує його, що це і є 

єдина правильна відповідь [10]. «Уявіть, щоб 

голову Верховного суду Петро Порошенко 

просто ставив на голосування в парламенті з 

власної волі. Абсурдно звучить, правда?» (ДТ).  

Якщо автор певним чином бажає відійти від  

звичайного об’єктивного викладу матеріалу і 

висловити суб’єктивне ставлення до повідом-

лення, то зазвичай на допомогу приходять 

модальні конструкції: «Реформування сектора 

оборони мало б відбутися в кілька етапів»; «І 

це було б чесно стосовно громадян, - адже саме 

держава посприяла тому, що широкі народні 

маси було введено в депресивний стан із добре 

відомими симптомами – зажура, страждання, 

тривога, дратівливість» (ДТ).  

За допомогою коротких простих речень 

реципієнт легше сприймає конкретну інформа-

цію, а для автора це засіб коротко і влучно пре-

зентувати основну думку: «А команда Зеленсь-

кого, своєю чергою, просто не заважатиме детек-

тивам НАБУ робити свою справу. Аби вистачило 

фаху і волі»; «Отож усе це варто було пройти, 

щоб опинитися нарешті в єдиній країні, об’єдна-

ній однією людиною. Й ім’я цієї людини – Петро 

Порошенко. Вся кампанія якого, зрештою, досяг-

ла мети, оскільки її смисли, способи донесення й 

антураж говорили про те, що стояло завдання – 

перемогти у Львівській області. І він зробив 

це» (ДТ).  

Порівняння покликані зробити образ дос-

тупнішим та яскравішим для сприйняття шля-

хом його трансформації, не змінюючи при цьо-

му прагматичного звучання речення: «Саакаш-

вілі важливий для нової Адміністрації, його 

планують використовувати, як корабель-бран-

дер морських боїв XVI-XIX століть». (Газета 

по-українськи).  

Антитези за допомогою загострення понятій-

ної різниці між денотатами та акцентування ува-

ги на контрастах образів переважно підкреслю-

ють моменти, на які необхідно звернути увагу та 

спрямувати аналітичне мислення:  «Мир – це 

війна»; «Тоді як переважна більшість народу 

виживала, влада й президент, який її уособлює, 

- жили» (ДТ); «Служити народу чи прислу-

жувати олігархії? – Ось у чому питання…» 

(Голос України). 

Використання фразеологізмів у публіцис-

тичних текстах пов’язане з бажанням зробити 

масове спілкування експресивнішим, більш 

наближеним до художнього стилю та повсяк-

денного мовлення: «Це всього лише шанс, бо 

виклики, з якими він зіштовхнеться, - ворогу не 

побажаєш» (ДТ). Фразеологічні одиниці допо-

магають створити нові яскраві образи: «Уже 

ясно, що новому президентові доведеться діяти 

в умовах надзвичайно сильної внутрішньої 

нестабільності та зовнішньої невизначеності. 

Особливо важливо для нього ступити на тон-

кий лід зовнішньої політики добре підготов-

леним…»; «Дехто звернув увагу на його самов-

певнене звернення до країн «пострадянського 

союзу», від якого, ймовірно, нервово сіпнувся 

Лукашенко і скреготнув зубами Путін…» 

(ДТ). 
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Метафора покликана відродити у читача 

певні образи, підняти потрібний пласт емоцій за 

допомогою використання паралельних або кон-

трастних зв’язків, створити найнесподіваніші 

асоціації.  «Рейтинг назагал віртуальної партії 

«Слуга народу» нині зростає як на дріжджах»; 

«Люди цього не розуміли, але бачили, що вся 

влада, з президентом, урядом та парламентом, 

при цьому має непоганий вигляд, загалом задо-

волена життям і потихеньку обростає 

м’ясом…» (ДТ); «Наші вороги настирно підки-

дають суспільству думку, що, мовляв, нам не 

треба закон про державну мову, а треба про 

мови»; «Але мова виведена за дужки дискусії, 

вона не входить в меню гастрономічних 

ідеалів» (Слово Просвіти). 

Метою використання метафори є надання 

влучної характеристики певній особі чи явищу:  

«Проте ці підходи Луценку як видатному полі-

тичному еквілібристові не знайомі, - профільної 

освіти немає», «Як зупинити корозію право-

суддя», «Спасибі, що не знежирений указ чи 

платонічний бюджет» (ДТ), «Найсмачніше, 

що було в обіцянках Саакашвілі, президент уже 

привласнив. Наприклад, «країна у смартфоні» 

(Газета по-українськи). 

Допомагає у створенні нових асоціативних 

образів у реципієнта і використання нових слів та 

понять, що з’являються ситуативно та є усвідом-

леним відхиленням від літературних норм, вони 

підсилюють ефектність мовної гри. Тут також 

має місце і трансформація мовних кліше, що 

створює ефект несподіванки, тим самим привер-

таючи увагу читача: «Багато хто переконаний, 

що «тест на Коломойського» стане для неї од-

ним із головних і найскладніших випробувань», 

«Зовнішньополітичні ЗЕписки» (ДТ). 

Перифраз також не рідко використовується 

в мові газетчиків та розрахований на читача з 

певним багажем знань, інтелектуала: «… на бе-

регах Потомака склався консенсус між усіма 

гілками влади…», «Отже, Земля обітована 

зовсім не є надійним притулком для тих 

власників ізраїльського паспорта, якими жваво 

цікавляться правоохоронні органи США», 

«Інший «райський куточок», де найчастіше 

прагнуть сховатися від Феміди тієї чи іншої 

країни різнокаліберні та різномасті правопо-

рушники, - це батьківщина Афродіти» (ДТ).  

Останні роки, зважаючи на ситуацію, що 

склалася у стосунках між Україною та Росією, 

мова медіапростору змінилася, як змінилися і 

настрої, які вкладають автори публікацій у свої 

послання загалу. З’явилася потреба адресанта 

висловлювати свою громадянську позицію 

стосовно країни-агресора та тієї частини її 

населення, що підтримує загарбницький режим 

В.В. Путіна. Це явище знайшло своє відобра-

ження і у сучасній публіцистиці шляхом засто-

сування перифраза: «Те, що головний ворог 

України сидить у Кремлі, – незаперечний 

факт», «Треба плюнути на це й щоднини онов-

лювати власну країну, що неминуче віддалить 

нас ментально від хамуватої сусідки й набли-

зить до європейського сьогодення»,  «Якщо ж 

цього досягти не вдасться, то імперці всіляко 

шкодитимуть нашому успіху, де тільки 

зможуть, але навряд чи наважаться на 

повномасштабну агресію» (ДТ).  

Висновки та пропозиції. Отже, пошук 

влучних засобів мовного впливу на реципієнта 

для збільшення психологічного ефекту є пос-

тійним прагненням будь-якого автора. Це доз-

воляє дещо відхилитися від традиційної форми, 

надати свіжого звучання вже старим фразам, 

увиразнити мовні прийоми.  

Преса, наряду з іншими засобами масової 

комунікації, виступає інструментом формуван-

ня політичних поглядів кожної окремого інди-

віда і, як наслідок, суспільної політичної думки. 

Рамки політичного дискурсу на сучасному ета-

пі розвитку публіцистики звужуються переваж-

но тільки до нав’язливого вкладання у свідо-

мість адресата потрібних пріоритетів, втручан-

ня у внутрішній духовний світ людини, зни-

ження рівня критичного мислення і втрати 

врешті-решт самоідентичності. Чим якісніший 

матеріал, тим важче читачу відрізнити власний 

вибір або думку від нав’язаної ззовні, а 

ефективність добору мовоформ є запорукою 

створення хибної думки про те, що вибір 

зроблено самостійно, і відповідно, правильно.  

Особливої уваги в умовах сучасного інфор-

маційного навантаження заслуговує маніпуля-

тивний вплив на молоде покоління, яке слід 

віднести до окремої групи впливу ЗМІ через 

притаманне їй незріле критичне мислення. 

Сучасну молодь важливо навчити грамотно 

аналізувати інформаційні повідомлення, 

диференційовано ставитися до неоднозначних 

фактів, усвідомлювати негативні наслідки 

впливу маніпулятивної інформації. 
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Koval O.I. 

LINGUISTIC MEANS OF MANIPULATION OF HUMAN CONSCIOUSNESS IN MODERN POLITICAL 

NEWSPAPER JOURNALISM 

The article focuses on linguistic means of manipulation of human consciousness in political newspaper journalism. The investigation 

is based on the materials in modern print media, which deal with political issues. The article contains vivid examples of affecting the 

reader with certain linguistic techniques. The article includes reflections of renowned scientists regarding the phenomenon of 

manipulation of recipients by means of linguistic techniques. The author comes to the conclusion that publications on political issues 

serve as contemporary medium of manipulative influence. Moreover, the impact on recipients is thoroughly concealed which is 

dangerous for an individual, especially for young people. As a result, linguistic manipulative influence on human consciousness and 

unconsciousness leads to upbringing of unstable primitive people incapable of critical thinking. 

Key words: manipulation, linguistic means, language influence, recipient, manipulative influence, print media, political issues, 

political newspaper journalism. 
 

Коваль Е.И. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МАНИПУЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Данная статья посвящена исследованию лингвистических средств манипуляции человеческим сознанием в 

политической сфере посредством газетной публицистики. Объектом исследования выступают современные 

публицистические источники, которые содержат статьи политической направленности и предоставляет 

конкретные примеры влияния на читателя с помощью использования определенных языковых приемов. Данная 

публикация содержит мнения авторитетных ученых касательно феномена манипуляции мыслями реципиента с 

помощью лингвистических приемов. Автор приходит к выводу, что публицистические статьи на политическую 

тематику являются актуальной средой для манипуляционного влияния на сознание читателя. При этом влияние на 

реципиента максимально завуалировано, что и является максимальной угрозой для личности, а особенно для 

молодого поколения, так как в следствии использования лингвистических приемов манипуляции формируется 

нестабильная личность с низким уровнем духовности, не способная критически мыслить. 

Ключевые слова: манипуляция, лингвистические средства, языковое влияние, реципиент, манипуляционное влияние, 

публицистические издания, политическая тематика.  
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