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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферовану дисертацію присвячено дослідженню лінгвопрагматики стратегії 

персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків.  

Зростання ролі політичного спілкування не тільки у сфері політики, але й в 

інших галузях людського життя зумовило розвиток нового напряму мовознавства – 

політичної лінгвістики. Вивченню політичного дискурсу як особливої форми 

спілкування, розкриттю механізмів складних взаємовідношень між мовою, владою 

та суспільством, дослідженням жанрово-стилістичних особливостей текстів 

політичних промов і вербальних засобів ефективного впливу політичної промови на 

свідомість широких мас присвячено праці багатьох учених: Р. Барта, М. Фуко 

(структурний підхід до вивчення політичного дискурсу), М. М. Бахтіна, А. Грамші 

(соціальна роль мови), Д. Болінджера (використання мови в політичній сфері з 

метою впливу на громадську думку), П. Бурд’є (співвідношення мови та політики), 

П. Чілтона (теорія політичного дискурсу), Т. ван Дейка (концепція політичної 

ідеології й теорія політичного дискурсу), Р. Водак, Н. Феркло (засади критичного 

дискурс-аналізу), О. С. Кубрякової (когнітивна лінгвістика), М. В. Ільїна 

(перспективи політичного дискурс-аналізу), О. Ф. Русакової, O. Й. Шейгал 

(семіотика політичного дискурсу), O. Г. Алтуняна (аналіз політичних текстів), 

І. В. Андрусяк, М. Д. Гулей, О. С. Фоменко (лінгвістичний аналіз політичного 

дискурсу), І. С. Бутової, В. О. Павлуцької, Г. Л. Рябоконь (прагматика та функції 

політичного дискурсу), К. С. Серажим (соціолінгвістичний підхід до вивчення 

дискурсу), С. Г. Вонсовича (дискурс тоталітаризму).  

Проблеми персуазивної комунікації, зокрема в політичному дискурсі, входять у 

сферу наукових пошуків стилістики, лінгвістики тексту, психолінгвістики, теорії 

мовленнєвого впливу (А. Г. Баранов, Н. О. Безменова, А. В. Голоднов, О. С. Іссерс, 

А. О. Котов, Р. Лакофф, К. Сміт та ін.). У сучасному мовознавстві увагу привертає 

дослідження мови політики з погляду комунікативної лінгвістики.  

Вагомість вищезазначених досліджень не викликає сумніву, проте постійний 

розвиток та зміни у сфері політики та мови як інструментарію впливу на електорат 

вимагають більш якісних розвідок у цьому руслі. В українському мовознавстві ця 

проблематика досі не має достатнього теоретичного висвітлення та практичного 

втілення. 

Виявлення системи механізмів політичного впливу, визначення її системно-

структурної організації за сучасним станом вимагає посиленої уваги представників 

різних сфер науки.  

Спостерігаючи за подіями, що відбуваються на теренах українського і 

зарубіжного політичного простору, стрімким розвитком та вдосконаленням засобів 

масової інформації, які надають політичним діячам та владним структурам 

можливості поширювати свій вплив, переконуємося в необхідності системного 

аналізування процесу маніпуляції суспільною свідомістю та виявлення стратегій, до 

яких вдаються суб’єкти політичної діяльності під час політичної комунікації. 

Необхідність зважати на сучасні тенденції політичної комунікації та розпізнавати 

прихований зміст політичних висловлювань і зумовлює актуальність теми роботи, 

визначає її мету та завдання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
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виконано в межах комплексної науково-дослідної теми кафедри англійської мови 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича „Семантичні, 

синтагматичні та парадигматичні властивості різнорівневих одиниць у германських 

мовах” (номер державної реєстрації 0111U003620). Тему дисертації затверджено на 

засіданні вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (протокол № 2 від 23 лютого 2012 року).  

Метою дисертаційного дослідження є виявлення лінгвопрагматичних 

особливостей реалізації стратегії персуазивності в сучасному американському 

політичному дискурсі. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 

- обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження стратегії 

персуазивності; 

- з’ясувати сутність та зміст поняття стратегії персуазивності в політичному 

дискурсі; 

- розробити комплексний підхід до аналізу політичних дебатів та аксептаційних 

промов для виявлення лінгвопрагматичних ознак стратегії персуазивності; 

- простежити специфіку реалізації стратегії персуазивності в сучасному 

американському політичному дискурсі та охарактеризувати його особливості; 

- проаналізувати лінгвістичні засоби реалізації стратегії персуазивності в 

політичних дебатах й аксептаційних промовах на різних рівнях мови та в 

прагматичному аспекті; 

- визначити спільні та відмінні риси використання стратегії персуазивності в 

політичних дискурсах Барака Обами, Гілларі Клінтон та Джона Маккейна. 

Об’єктом дослідження є стратегія персуазивності в сучасному американському 

політичному дискурсі.  

Предметом дослідження є лінгвальні (граматичні, лексико-семантичні, 

синтаксичні, стилістичні) та прагматичні особливості втілення стратегії 

персуазивності в політичних дебатах та аксептаційних промовах.  

Матеріал дослідження становлять скрипти теледебатів (195 фрагментів) та 

двох аксептаційних промов у передвиборчих кампаніях представників від 

Демократичної та Республіканської партій США за 2008 рік (Барака Обами, Гілларі 

Клінтон, Джона Маккейна) узяті з мережі Інтернет, загальний обсяг – 22 287 

слововживань.  

Методика дослідження ґрунтується на комунікативно-прагматичній парадигмі 

дослідження мови, розробленій вітчизняними та зарубіжними вченими 

(Ф. С. Бацевич, Л. С. Виготський, А. В. Кириліна, О. М. Леонтьєв, Дж. Л. Остін, 

Г. Г. Почепцов, Дж. Р. Серль, О. А. Янова), що сприяє лінгвопрагматичному 

аналізуванню за допомогою комплексу методів для розкриття сутності стратегії 

персуазивності та особливостей її реалізації в політичних дебатах та аксептаційних 

промовах сучасних американських політиків. У роботі застосовано такі методи 

дослідження: критичний дискурс-аналіз, запропонований Т. ван Дейком (для 

виділення особистісних персуазивних стратегій у рамках загальної комунікативної 

стратегії персуазивності), синтаксичний аналіз (для визначення структури речень та 

синтаксичних зв’язків у дебатах та аксептаційних промовах), лексико-граматичний 

аналіз (для класифікації лексичних одиниць у дискурсі представників від 

Демократичної та Республікантської партій, а також аналізу засобів вираження 
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персуазивності на граматичному рівні мови), стилістичний аналіз (для 

виокремлення стилістичних та риторичних прийомів, використаних в 

електоральному дискурсі американських політиків), прагматичний аналіз (для 

виявлення особливостей реалізації стратегії персуазивності – тактик та кроків), 

порівняльно-зіставний метод (для встановлення схожих та відмінних рис у 

використанні стратегії персуазивності й мовних засобів її вираження в політичному 

дискурсі Б. Обами, Г. Клінтон і Дж. Маккейна).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

роботі вперше здійснено комплексний лінгвопрагматичний аналіз аксептаційних 

промов і дебатів, що уможливило визначення особливостей реалізації стратегії 

персуазивності в дискурсі американських політиків; виявлено ефективні та 

найпоширеніші способи втілення особистісних  стратегій персуазивності в 

дискурсах демократів та республіканців, що засвідчило диференційний підхід до 

вибору засобів переконання під час політичних перегонів. Уточнено й удосконалено 

структурну систему стратегій та тактик втілення загальної комунікативної стратегії 

персуазивності у сучасному політичному дискурсі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

використання положень та висновків дисертаційної роботи у викладанні таких 

навчальних дисциплін: „Стилістика англійської мови” (розділ „Лінгвостилістика”), 

„Риторика”, „Загальне мовознавство” (розділи „Мова і мовлення”, „Мова і 

суспільство”), а також під час розроблення теоретичних курсів з лінгвістичної 

прагматики, соціолінгвістики, теорії дискурсу та теорії комунікації. Висвітлені 

проблеми є об’єктом зацікавлень інших гуманітарних наук, зокрема політології, 

психології та соціології. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дослідження 

апробовано на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях: 

дев’яти міжнародних: „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” 

(Острог, 2011–2014), „Актуальні проблеми філології, американські та британські 

студії” (Київ, 2011), „Актуальні проблеми германської філології” (Чернівці, 2012), 

„Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації” (Острог, 2013–2014), 

„Сучасна філологія: теорія та практика” (Одеса, 2014); одній всеукраїнській: 

„Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та 

педагогічні стратегії” (Рівне, 2014).  

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи та результати 

дослідження висвітлено в 11 наукових працях (загальний обсяг – 4,57 др. арк.), з них 

9 (3,93 др. арк.) – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 (0,34 др. арк.) 

– в наукових виданнях іноземних держав, 1 (0,3 др. арк.) – у інших наукових 

виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 262 сторінки, основна частина роботи – 192 сторінки. 

Дисертаційна робота містить 5 таблиць і 8 рисунків. Текст дисертації доповнюють 6 

додатків, викладених на 50 сторінках. Список використаних джерел налічує 204 

позиції.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання, окреслено 

об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів, подано дані про апробацію результатів 

дослідження та публікації, описано структуру дисертації. 

У першому розділі „Теоретичні засади дослідження стратегії 

персуазивності в політичному дискурсі” розглянуто наукові підходи до дефініції 

термінів „дискурс” і „текст”, висвітлено сутність поняття „стратегія персуазивності” 

та засоби її виражання під час політичних кампаній. 

Підрозділ 1.1 „Комунікативна сутність політичного дискурсу: характерні риси 

та основні функції” присвячено комунікативним ознакам політичного дискурсу, 

визначено, що політичний дискурс у ЗМІ є важливим засобом для пересічних людей 

одержувати інформацію про політичне життя країни. Тісний взаємозв’язок між 

політикою та ЗМІ забезпечує реалізацію важливих функцій політичного дискурсу, 

серед яких виділяємо інформативну, інструментальну, переконання, політичну 

пропаганду та контролювання. Комунікація в політичній сфері має три напрямки: 

зверху вниз (від державних інститутів – до громадян), горизонтальний (між 

політичними суб’єктами), знизу вгору (від громадськості – до владної верхівки).  

У підрозділі 1.2 „Лінгвопсихологічні особливості американського політичного 

дискурсу у ХХІ столітті” охарактеризовано такі риси американського політичного 

дискурсу: тісний зв’язок із релігією, центральним елементом американської 

культури протягом всієї історії країни; орієнтація на основоположні цінності та 

ідеали, які відстоювали ще Отці-засновники; рівноправність жінок, етнічних та 

сексуальних меншин; наявність президентської риторики. З погляду лінгвістики, 

американський політичний дискурс характеризується значним вживанням 

риторичних і стилістичних прийомів (повтор та виділення ключових понять, 

метафори, паралельні конструкції, контрастні пари, протиставлення, епітети). 

У підрозділі 1.3 „Поняття стратегії персуазивності в політичному дискурсі” 

обґрунтовано, що вибір персуазивної стратегії, яка є універсальною стратегією 

текстотворення для соціофункціональних дискурсів, об’єднаних риторичною 

комунікативно-мовною практикою (за Ф. С. Бацевичем) та реалізацією інтенцій 

мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування (перейняти певні погляди та 

ідеї, погодитися з певною думкою, діяти відповідно), залежить від таких чинників: 

цільової аудиторії, ситуаційного, соціально-культурного та прагматичного 

контексту, в якому взаємодіють учасники, а також жанру політичного дискурсу.  

У підрозділі 1.4 „Аргументативний потенціал персуазивності в текстах 

політичного дискурсу” установлено, що політичний текст покликаний не лише 

передавати фактичну інформацію, а й впливати на аудиторію задля отримання 

конкретної реакції у відповідь, чинити ідеологічний, політичний, економічний та 

організаційний вплив на думку та поведінку людей, а отже, є невід’ємним 

елементом будь-якого політичного акту, суть якого – скерувати аудиторію в 

потрібному політикові чи політичній силі напрямку. У роботі текст трактуємо як 

складник дискурсу, що не є обов’язковим елементом будь-якої політичної 

комунікації, особливо дебатів, де висловлювання продукують мовці в реальному 

часі без використання заздалегідь підготовлених текстів. Текст як матеріальне 
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втілення дискурсу дає можливість розглядати його на різних мовних рівнях, де 

кожна мовна одиниця несе додаткові смислові навантаження, завдяки яким він 

слугує засобом впливу та переконання на масового реципієнта.  

У підрозділі 1.5 „Система лінгвістичних засобів вираження персуазивності в 

політичному дискурсі” виявлено, що політичному дискурсу притаманна широка 

варіація тактик та кроків реалізації персуазивності, які есплікуються у структурі 

тексту за допомогою системи засобів різних мовних рівнів: фонетичного, 

морфологічного, лексичного, синтаксичного. Погоджуючись із Іссерс О. С., у роботі 

визначаємо тактики як конкретно спрямовані дії (одна або декілька), що сприяють 

реалізації стратегії персуазивності, змінюючи картину світу та психологічні 

параметри адресата в потрібному суб’єктові політичної діяльності напрямку.  

У другому розділі „Методологія, методика та методи дослідження стратегії 

персуазивності” визначено теоретико-методологічне підґрунтя дослідження 

політичного дискурсу, запропоновано комплексний підхід до аналізування 

політичних дебатів та аксептаційних промов в рамках критичного дискурс-аналізу. 

У підрозділі 2.1 „Методологічний апарат лінгвістичного вивчення політичного 

дискурсу” окреслено основні напрямки дослідження політичного дискурсу і 

стратегії персуазивності. Персуазивну комунікацію розглядають головно в межах 

стилістики, лінгвістики тексту, психолінгвістики, теорії мовленнєвого впливу.   

У підрозділі 2.2 „Методика дослідження стратегії персуазивності в 

політичному дискурсі” на основі праць А. В. Голоднова установлено, що стратегія 

персуазивності має ієрархічну структуру з п’яти рівнів: а) загальна персуазивна 

стратегія – функціональна характеристика текстів, що входять до риторичного 

дискурсу, яка співвідноситься з його домінантною персуазивною інтенцією; б) 

особистісні персуазивні стратегії – реалізація персуазивної інтенції, тобто елементів 

змісту, внесених до пропозиційної структури певних текстів; в) персуазивні 

комунікативні тактики – операції вибирання та комбінування, тематичного 

оформлення і мовного чи іншого кодування комунікативно-мовної дії, що 

підпорядковано персуазивній стратегічній меті; г) персуазивні комунікативні кроки 

– конкретні способи реалізації інваріантної комунікативної тактики; д) маркери 

персуазивності – мовні та немовні засоби експлікації кроку в текстовій структурі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Структура стратегії персуазивності  
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За Т. ван Дейком, загальна комунікативна стратегія визначає стратегію 

персуазивності, дихотомія між позитивною самопрезентацією та негативною 

презентацією інших – це особистісні стратегії, що допомагають реалізувати головну 

інтенцію адресанта – переконати у своїй спроможності гідно виконувати роль 

майбутнього президента країни та змалювати свого опонента в негативному світлі. 

Виявлено, що в політичному дискурсі є численна варіація тактик персуазивності, 

найголовнішими з яких під час передвиборчих кампаній стають такі: атракції та 

зміцнення довіри, активізації емоцій, аргументації, активізації адресата до дій. 

Кожна з них, відповідно, реалізується як ряд обдумано вибраних кроків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Тактики та кроки реалізації стратегії персуазивності  
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дискурс-аналіз застосовано з метою встановлення ознак стратегії персуазивності, 

особистісних стратегій, тактик та кроків її реалізації. Завершальним етапом 

дослідження став порівняльний аналіз, завдяки якому виявлено спільні та відмінні 

риси, що зумовлюють використання стратегії персуазивності в передвиборчих 

політичних дебатах та аксептаційних промовах американського політичного 

дискурсу (представників від однієї партії та різних / протилежних політичних сил), а 

також різноманіття лінгвістичних засобів переконання аудиторії на різних рівнях 

мови, до яких зверталися промовці.  

У третьому розділі „Стратегія персуазивності в політичних дебатах: тактики 

та кроки реалізації” охарактеризовано використання особистісних стратегій 

персуазивності та лінгвального складника політичного дискурсу (Б. Обама, Г. Клінтон 

та Дж. Маккейн) під час дебатів 2008 року, проведено їх порівняльний аналіз.    

Маркери персуазивності на різних рівнях мови, тактики і кроки реалізації 

стратегії персуазивності у дискурсі Барака Обами виявлено у підрозділі 3.1 

„Комунікативно-прагматична спрямованість стратегії персуазивності в дебатах 

Барака Обами з контроверсійних питань”. 

Аналіз 69 фрагментів дебатів Барака Обами свідчить про те, що, відповідаючи 

на запитання та дискутуючи зі своїми опонентами, промовець намагається надати 

якомога більше інформації про свою передвиборчу кампанію, показати недоліки 

планів своїх конкурентів, послуговуючись головно розповідними реченнями. 

Сенатор найчастіше використовує два модальні оператори – низької цінності can та 

середньої цінності will / would (відповідно, 55 та 50/40 разів із загальної кількості 

227). Перший демонструє спроможність виконати обіцянки передвиборчої кампанії; 

другий – бажання рухатися вперед: політик завершує майже кожну свою відповідь 

конструкцією „going to” (57 разів): „I'm going to bring this war to a close”, „I am 

going to be fighting for comprehensive immigration reform”. Барак Обама уникає 

частого використання модальних операторів високої цінності (усього 45), тож 

учасник менш агресивний і категоричний в обговоренні певних питань. Мовець 

намагається об’єднати себе зі своїми слухачами, використовуючи займенник we (277 

разів із загальної кількості 830): „…since 9/11, we've had a president who essentially 

fed us a politics of fear and distorted our foreign policy in profound ways”. Особовий 

займенник I (211 разів) слугує ритору засобом презентації своїх намірів та планів 

стосовно майбутнього Америки: „I will give tax cuts to people making $75,000 a year 

or less”. Займенником they (117 разів) промовець послуговується, коли говорить про 

відсутню аудиторію – людей в Іраку, Ірані, Пакистані, на Кубі, права яких прагне 

захищати. Це також сім’ї, яким потрібна допомога з медичним страхуванням і які 

потерпають від економічної кризи в Америці, іммігранти, які заслуговують на шанс 

отримати легальний статус, солдати, яких потрібно повернути на батьківщину та 

вшанувати як героїв своєї держави. Він прагне підкреслити пріоритети, які буде 

відстоювати, здобувши керівну посаду в країні: „What is happening in Massachusetts 

right now, which is that folks are having to pay fines and they don’t have health care”. 

На лексичному рівні виявлено, що сенатор надає перевагу лексичним 

одиницям, які сприяють негативному зображенню його опонентів: говорячи про 

війну в Іраку, Барак Обама часто підкреслює хибність політики попереднього уряду, 

використовуючи такі словосполучення: „a bad mission”, „absolutely wrong”, „a bad 
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idea”, „a profound strategic error”. Завдяки цьому він досягає конкретної мети – 

показує неспроможність уряду впоратися зі складною проблемою для Америки, 

підводячи аудиторію до висновку про „dysfunctional government” не тільки стосовно 

цього питання, але й загалом. Згадуючи в контексті бушівських помилок Джона 

Маккейна, Барак Обама дискримінує і його, наголошуючи на неспроможності 

відійти від „a continuation of George Bush’s policies”, „the Bush doctrine” та „a 

profound lack of understanding”. Він говорить про себе як єдиного кандидата, 

спроможного вивести Америку на новий шлях, використовуючи відповідну лексику: 

„the Democrat”, „most effective”, „wisdom of decision”, „a clear contrast”, „never 

supported this war”. Для підсилення емоційного напруження Барак Обама часто 

згадує загрози, що були в Америці через хибну політику попереднього уряду: 

„global threats”, „intolerable level of violence”, „potential terrorist”, „lost thousands of 

lives”. Дискутуючи про новий податковий кодекс, промовець намагається 

наголосити на відмінності між демократами та республіканцями, відгукуючись про 

політику Джорджа Буша як про політику багатіїв, коли прості люди (those who are in 

between, middle-income individuals, middle-class Americans, working Americans, 

ordinary Americans, folks, typical family) повинні нести увесь тягар податкової 

системи: „work harder for less”, „dig into thеir own pockets”. Барак Обама наголошує 

на бажанні відновити справедливість, вживаючи слово „fair” та його похідні: „for 

purporse of fairness”, „fair tax system”, „restore a sense of fairness”. Висловлюючи 

думки щодо змін у сфері охорони здоров’я, Барак Обама акцентує увагу аудиторії на 

очевидних різних підходах не тільки обох партій, але і його та Гілларі Клінтон, 

послуговуючись похідними англійського „differ” – main difference, a genuine 

difference, a different approach, a philosophical difference, different in our goals. Він 

часто використовує слово „force”, коли говорить про Гілларі Клінтон, збурюючи в 

такий спосіб негативні емоції в аудиторії, адже нікому не подобається, коли  

змушують що-небудь робити. Політик згадує також і Джорджа Буша, і ті негативні 

наслідки, до яких призвела безвідповідальна політика: „under Bush”, „pay 78% more 

on health care”. Проблеми зовнішньої політики Барак Обама пов’язує передусім з 

урядом Джорджа Буша, вживаючи лексику з негативною конотацією: „failure”, „so 

much damage”, „a politics of fear”, „distorted our foreign policy”, „fear-mongering”, 

підводячи аудиторію до висновку про необхідність змін. Одним із елементів 

передвиборчої кампанії Барака Обами став новий дипломатичний підхід: „the 

diplomatic front”, „lead diplomatic efforts”. Відповідаючи на запитання стосовно 

імміграційної реформи, політик теж критикує адміністрацію Джорджа Буша, 

оскільки та „has done nothing”, що призвело до „an extraordinary problem”. Завдяки 

слову ridiculous підкреслює й абсурдність планів Джона Маккейна – „deport 12 

million people”. Барак Обама намагається назвати меншини, які проживають у країні 

– African-Americans, Latinos, Mexicans, white workers, аби показати, що його 

цікавлять проблеми всіх. 

Серед стилістичних прийомів, використаних ритором, виділяємо паралельні 

конструкції з лексичною анафорою, епітети та метафори. Наприклад, у паралельних 

конструкціях побудова відповідей дає можливість чітко окреслити свою позицію: 

„What I want is not oppressive taxation. I want businesses to thrive and I want people to 

be rewarded for their success. But what I also want to make sure is that our tax system is 
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fair…”, „I think that the American people want fairness, want justice. I think they 

recognize that the idea that you're going to deport 12 million people is ridiculous… That's 

why I think comprehensive reform is so important…”. Метафори – спортивного 

характеру: „take eye off the ball”, „a political football”, „drop the ball” (про 

нехтування проблеми іммігрантів), а також „go to the back of the line”, „get out of the 

shadows” (про іммігрантів), „stop the saber-rattling”, „an extraordinary price in blood 

and treasure” (про новий напрямок у зовнішній політиці та війну в Іраку). Епітети – 

„profound” [lack of understanding], „absolutely wrong”, „ridiculous”, „inaccurate” (і 

стосовно уряду Дж. Буша та його наступника Дж. Маккейна, і Г. Клінтон). 

Розгляд особистісних стратегій персуазивності (3.1.1 – 3.1.5) дав змогу 

встановити, що промовець надає перевагу негативній презентації свого опонента, 

аніж висвітленню своїх позитивних рис (співвідношення 3:1). Тактиками, які 

найчастіше застосовує Барак Обама, є активізація емоцій (37 %) та активізація 

адресата до дії (31 %).  

У підрозділі 3.2 „Комунікативно-прагматична спрямованість стратегії 

персуазивності в дебатах Гілларі Клінтон з контроверсійних питань” розглянуто 

маркери персуазивності на різних рівнях мови, тактики і кроки реалізації стратегії 

персуазивності у дискурсі Гілларі Клінтон. 

З’ясовано, що 85 % усіх речень (загалом 395) є розповідними. Гілларі Клінтон, 

як і Барак Обама, намагається надати якомога більше інформації про свою 

передвиборчу кампанію, використовуючи попередній досвід як свідчення 

спроможності та готовності керувати Америкою. У своїх виступах (61 фрагмент) 

Гілларі Клінтон найчастіше послуговується модальними операторами середньої 

цінності (will – 72, would – 52 із загальної кількості 235), акцентуючи увагу на 

змінах, які привнесе в життя країни, та високої (46), часто поєднуючи їх із особовим 

займенником we („We have to prevent Bush from binding the hands of the next 

president”, „We need a president who will be sensitive to the implications of the use of 

force”), щоб підштовхнути аудиторію до необхідних рішень, змусити її діяти. 

Сенатор послуговується особовим займенником однини I (184 рази з загальної 

кількості 615) для описування себе як досвідченого політика („I know, from the work 

I've done on health care for many years, that…”,), презентації своїх планів стосовно 

реформування різних сфер американського суспільства („I would get back to very 

vigorous diplomacy and I would use bipartisan diplomacy”). За допомогою особового 

займенника множини we (176) діячка намагається об’єднати аудиторію під спільним 

знаменником і змусити діяти як одне ціле (під її керівництвом) задля процвітання 

країни: „We can get back on the path we were on”. Особовий займенник he (33) 

Гілларі Клінтон здебільшого вживає, коли говорить про Джорджа Буша та свого 

головного опонента-однопартійця, Барака Обаму, всіма можливими способами 

намагаючись дискредитувати їх самих та їхні дії в очах виборців.  

Зауважмо, що, говорячи про себе як про досвідченого політика, 

використовуючи минулий та перфектний часи, вона все-таки не порушує загального 

враження від відповідей, що презентують майбутні зміни під її керівництвом.       

На лексико-семантичному рівні виявлено, що сенатор надає перевагу 

лексичним одиницям з позитивним асоціативним значенням стосовно себе та 

негативним – стосовно опонентів: дискутуючи про реформування податкового 
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кодексу, вона акцентує увагу електорату на 2-х аспектах – негативних наслідках 

політики Джорджа Буша (багато цифрових даних: „$5,6 trillion projected surplus”, 

„$9 trillion debt”, „deficit of $400 billion”, „the largest budget deficit”) і позитивному 

впливі економічної ситуації за часів її чоловіка, Білла Клінтона: „inherited a 

balanced budget”, „typical family’s income of  $7 000”. Сенатор постійно нагадує 

виборцям, до якого саме режиму збирається повернути країну. Їй не бракує слів із 

позитивною конотацією про свого чоловіка, водночас Г. Клінтон вважає певною 

мірою його заслуги своїми: „very good effect”, „did really well”. Вона не оминає і 

Барака Обаму та його погляди стосовно економічної ситуації в країні, змальовуючи 

як такого, що „fix the problem of Social Security on the backs of middle class”, а отже, 

це суперечить її бажанням захистити середній прошарок населення який є 

пріоритетним: „educators, police officers, firefighters”, „middle class Americans”, – 

„my priorities”. Війна в Іраку стала проблемним питанням, під час обговорення 

якого Гілларі Клінтон довелося захищатись. Щоб відвернути увагу від своєї 

помилки (яку вона окреслює як „sincere vote”), мовець висвітлює невдачі політики 

Джорджа Буша: „the most irresponsible abdication”, „absolutely indefensible”, „talking 

to a brick wall”, „misused that authority”. Обговорюючи реформу у сфері охорони 

здоров’я, сенатор часто наголошує на позитивних досягненнях своєї програми, 

безапеляційно віддаючи їй перевагу: „the advantage of being proven”, „enough 

money”, „cover nearly everybody”, „a much lower cost”. Слово „affordable” є 

своєрідною відповіддю на заувагу Барака Обами щодо неспроможності кожного 

американця застрахуватися. Гілларі Клінтон постійно підкреслює рішучість свого 

підходу стосовно зміни зовнішньої політики, використовуючи такі прикметники: 

vigorous, serious, aggressive [diplomacy]. Політику Джорджа Буша вона характеризує 

як „narrowly defined”, „frankly against our interest”, „alienated our friends”, 

„emboldened our enemies”, рішуче критикуючи і президента, й усіх республіканців. 

Зосереджуючи увагу виборців на Бараку Обамі та його думці про переговори і з 

друзями, і з ворогами, вона безапеляційно заявляє, що такий підхід не прийнятний: 

„put the prestige of the presidency on the line”. Проблемі імміграційної реформи 

сенатор надає особливого значення. Як і Барак Обама, вона виступає проти політики 

Джорджа Буша, протиставляючи демократів та республіканців за допомогою 

відповідної лексики („a smart way”, „a dumb way”), додаючи негативного 

забарвлення діям уряду в різких, критичних ремарках: „the kind of absurdity”, „make 

no sense”. 

Стилістично дебати Гілларі Клінтон відзначаються наявністю значної кількості 

метафор: „get the bread-winner”, „insurance companies do what’s called cherry-

picking”, „it was against a firestorm of special interest opposition”, „went across the 

party line”, „game the system” (про реформу у сфері охорони здоров’я), „move 

countries”, „using both carrots and sticks” (коли дискутує на тему зовнішньої 

політики), „bring the immigrants out of the shadows” (говорячи про реформу 

імміграційної системи), „loopholes and giveaways”, „get back on the path we were on”, 

„get house in order again”, „fix the problems on the backs of middle class families” (про 

новий податковий кодекс), „a blank check”, „talking to a brick wall”, „as the referees 

of their conflict” (стосовно війни в Іраку); епітетів: „regrettable”, „narrowly defined”, 

„mean-spirited”, „irresponsible”, „indefensible” (стосовно Джорджа Буша та 
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республіканців); паралельних конструкцій з лексичною анафорою: „I would get back 

to very vigorous diplomacy and I would use bipartisan diplomacy. I would ask emissaries 

from both political parties to represent ma and country”, „There is a smart way to protect 

our borders, and there is a dump way to protect our borders (приклад містить 

порівняння на основі контрасту); трискладових перелічень: „unilateralism, 

preemption, and arrogance”; перебільшень: „who think they’re immortal”. 

Розгляд особистісних стратегій персуазивності (3.2.1 – 3.2.5) дав змогу 

встановити, що Гілларі Клінтон користується перевагами і негативної презентації 

свого опонента, і позитивної самопрезентації (співвідношення 2:1). Тактиками, 

якими вона найчастіше послуговується, є активізація адресата до дії (28 %), атракція 

та зміцнення довіри (27 %) та активізація емоцій (25 %). 

Маркери персуазивності на різних рівнях мови, тактики і кроки реалізації 

стратегії персуазивності у дискурсі Джона Маккейна розглянуто у підрозділі 3.3 

„Комунікативно-прагматична спрямованість стратегії персуазивності в дебатах 

Джона Маккейна з контрoверсійних питань”.  

Проаналізувавши 65 фрагментів дебатів Джона Маккейна з контроверсійних 

питань, ми встановили, що, як і Гілларі Клінтон, мовець намагається деталізувати 

плани та ідеї передвиборчої кампанії, використовуючи свій досвід як „козирну 

карту” у відповідях. Сенатор часто послуговується короткими реченнями, у яких 

звучить і відкритий, і завуальований заклик до американців підтримати його 

кандидатуру: „I've been an agent of other change. Some people don't agree with 

campaign finance reform. That was a change. Some people don't agree with the line item 

veto when we passed. That was a change. I have been an agent of change in Washington”. 

Часте використання маркера майбутності свідчить про бажання рухатися 

вперед, що є спільним аспектом політичного дискурсу всіх трьох кандидатів (will – 

100 та would – 62 із загальної кількості 343). Сенатор не уникає модальних 

операторів високої цінності (have to, had to – 60, need – 34), щоб засвідчити твердість 

намірів впровадити свої плани. Здебільшого він поєднує ці оператори зі 

займенником we, намагаючись в такий спосіб закликати до рішучих дій не одну 

верству суспільства, а всю країну: „Our borders are broken. We have to fix them”, 

„We have to reduce the dependence on foreign oil, and we have to eliminate – we have to 

address the issue of greenhouse gas emissions”. У своїх виступах Джон Маккейн 

послуговується насамперед особовим займенником однини I (351 із загальної 

кількості 856), коли говорить про свій попередній досвід: „But I know how to lead, 

I've been involved in these issues, and I know how to solve them”.  

На лексико-семантичному рівні виявлено, що, дискутуючи про реформування 

податкового кодексу, Джон Маккейн намагається поєднати словосполучення „tax 

code” зі словом „fair”, привласнюючи в такий спосіб його позитивне значення. 

Часте згадування президента-республіканця Рональда Рейгана та його позиції щодо 

зменшення податків надає словам Маккейна більшої значущості: „Ronald Reagan’s 

principles”, „part of the Reagan revolution”. Війна в Іраку стала тим аспектом 

передвиборчих перегонів, під час обговорення якого Джону Маккейну, як і Гілларі 

Клінтон, довелося захищатися. На відміну від Гілларі Клінтон, він не визнає 

хибності уведення військ на територію Іраку, а навпаки: „succeeding in Iraq”, „a 

good idea”. Ритор відверто заявляє, що позиція Демократів стосовно війни в Іраку є 
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своєрідною капітуляцією: „wave the white flag”. Часто мовець наголошує на тому, 

що є єдиним представником від Республіканської партії, який завжди розумів 

недоліки доктрини Рамсфелда (I’m the only one here that disagreed”). Думка Джона 

Маккейна стосовно іммігрантів досить категорична, про що свідчить лексика, яку 

сенатор використовує у своїх відповідях: „deported immediately”, „secure our 

borders”, „national security first”, „never ever supported amnesty”. І хоча кожного 

разу він зазначає, що всі ми „God’s children”, та наголошує, що вирішувати цю 

проблему слід „as humane and compassionate as possible”, це не пом’якшує його 

загальної позиції. Під час виступів стосовно реформи у сфері охорони здоров’я 

сенатор наголошує, що медичне лікування повинно насамперед давати „outcome-

based results” та „wellness and fitness”, згадуючи хвороби, які загрожують здоров’ю 

всієї нації: „diabetes”, „obesity”, „high blood pressure”. Джон Маккейн надає 

перевагу слову „reasonable”, що підтверджує його небажання вводити обов’язкове 

медичне страхування для кожного, оскільки: „we have the highest quality of health 

care”. Обговорюючи необхідність змін у веденні зовнішньої політики, Джон 

Маккейн позиціонує себе як досвідченого політика, нагадуючи аудиторії про свої 

здобутки у цій галузі: „I have been an agent of change”, „I had experience in 

leadership, not in management”, „I led the largest squadron in the United States Navy”. 

Він нагадує нації про „challenges of the 21
st 

century”, які є „transcendent”, 

„enormous”, „major”, „very serious”, підсилюючи в аудиторії емоційне сприйняття 

загроз задля вигідного обрамлення свого досвіду. 

Стилістика дебатів Джона Маккейна не відзначається широким спектром 

використаних прийомів, проте майже в кожному своєму виступі сенатор повторює 

ключові фрази, зазвичай у формі граматичного паралелізму з лексичною анафорою: 

„And I know how to bring about change, and I know how to go after them. And I've done 

that”, „I know how to lead. I know how to lead. I led the largest squadron in the United 

States Navy”, „I'm proud of my record. I'm proud of my record as a foot soldier in the 

Reagan Revolution. And now I'm prepared to lead in restraining spending”. Часто 

сенатор використовує такі конструкції, де одна з частин відрізняється від інших, 

коли говорить про свій досвід, підсилюючи в такий спосіб значення сказаного за 

допомогою зв'язку між „знаю” / „вмію” – „можу” / „зроблю”. Цікава в цьому 

контексті цитата: „But I have known how to change things. And we have changed a lot 

of things. And we will change more things”. Вживаючи граматичні форми дієслів, він 

змальовує шлях від минулого до світлого майбутнього.  

Аналіз особистісних стратегій персуазивності (3.3.1 – 3.3.5) засвідчує, що Джон 

Маккейн, як і Гілларі Клінтон, надає перевагу стратегії позитивної самопрезентації 

над негативним представленням своїх опонентів (співвідношення 3:1). Тактиками, 

якими найчастіше послуговується політик, є активізація адресата до дії (28 %), 

атракція та зміцнення довіри (27 %).  

У підрозділі 3.4 „Порівняльна характеристика стратегії персуазивності 

політичного дискурсу демократів і республіканців” окреслено спільні та відмінні 

риси політичного дискурсу демократів та республіканців на матеріалі дебатів.  

В усіх трьох кандидатів близько 90 % речень є розповідними. Таке відсоткове 

співвідношення свідчить про прагнення насамперед проінформувати виборців щодо 

переваг своєї кампанії та недоліків кампанії своїх опонентів. Модальні оператори, 
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які найчастіше трапляються в промові Б. Обами, – низької та середньої цінності 

(will, would, can), у Г. Клінтон та Дж. Маккейна – середньої та високої (will, would, 

have to / need), що є індикатором їх бажання активізувати аудиторію та спонукати її 

до рішучих дій. Порівняно зі своїми опонентами, Барак Обама частіше використовує 

особовий займенник we, щоб об’єднатися з аудиторією, натомість Гілларі Клінтон та 

Джон Маккейн акцентують на попередньому політичному досвіді, послуговуючись 

передусім займенником I. 

Для встановлення контакту з аудиторією представники від Демократичної 

партії використовують невласне пряму мову: you know. Орієнтуючись на середній 

клас, Джон Маккейн та Барак Обама звертаються до нації загалом – the American 

people – та завжди говорять про загальнонаціональні цінності (the American people 

want fairness, want justice – B. Obama, we have to award wellness and fitness –

J. McCain), а Гілларі Клінтон часто обмежує коло своїх виборців (my priorities are 

middle-class tax cuts and support for the middle-class), базуючись на конкретних 

демократичних та християнських цінностях: a core Democratic value.  

Намагаючись показати недоліки передвиборчої кампанії один одного, сенатори 

послуговуються особистісними стратегіями: негативної презентації свого опонента 

та позитивної самопрезентації. Проте, якщо Гілларі Клінтон та Джон Маккейн 

надають перевагу останній, особливо сенатор-республіканець, то Барак Обама перш 

за все прагне висвітлити недоліки та огріхи політичних кампаній своїх опонентів. 

Особистісні стратегії реалізуються в дискурсі демократів найчастіше за допомогою 

тактик активізації емоцій та активізації адресата до дії, у республіканця – атракції та 

зміцнення довіри та активізації адресата до дії. Порівняно з Гілларі Клінтон, Барак 

Обама та Джон Маккейн використовують ширший діапазон кроків реалізації 

стратегії персуазивності, центральними серед яких є імплікація, поляризація та 

лексикалізація у Барака Обами, Гілларі Клінтон замість поляризації застосовує гру 

цифрами та звернення до влади, Джон Маккейн – опис дійових осіб. 

У четвертому розділі „Промови політичних діячів: лінгвально-

прагматичний вимір” розглянуто аксептаційні промови кандидатів від різних 

партій (Барака Обами та Джона Маккейна), окреслено спільні та відмінні риси 

реалізації стратегії персуазивності та лінгвального складника їх дискурсу. 

У підрозділах 4.1 „Лінгвопрагматичні характеристики аксептаційної промови 

в передвиборчій кампанії Барака Обами” та 4.2 „Лінгвопрагматичні 

характеристики аксептаційної промови  в передвиборчій кампанії Джона 

Маккейна” установлено, що виступ Барака Обами налічує меншу кількість речень, 

ніж у Джона Маккейна (відповідно, 225 та 286), проте в обох промовах більшість з 

них розповідні, завдяки чому, як і на дебатах, промовцям вдається повною мірою 

презентувати свої власні наміри та ідеологічну позицію партії. Головними 

модальними операторами, якими послуговується республіканець, є will, can та need 

(частота вживання: will – 49, can – 14, need – 9), а демократ вживає ще один 

модальний оператор високої цінності must (частота вживання: will – 48, can – 26, 

need – 13, must – 11) як індикатор заклику виборців до активних дій. Використання 

маркера майбутності will в обох промовах зумовлене потребою політиків не тільки 

окреслити прийдешні зміни та заручитися підтримкою аудиторії завдяки серії 

обіцянок, але й змалювати себе гарантом їх виконання. Модальний оператор can 
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слугує Бараку Обамі передусім засобом апеляції до найглибшої та найбільш 

вкоріненої емоції нації – надії кожного на досягнення американської мрії („each of 

us can pursue our individual dreams”, „the next generation can pursue their dreams as 

well”, „together, our dreams can be one”). У Джона Маккейна його застосування 

зумовлене насамперед бажанням продемонструвати спроможність реалізації 

запропонованих проектів у разі перемоги: „I will keep taxes low and cut them where I 

can”. Розгляд частоти вживання особових займенників свідчить, що Джон Маккейн 

прагне акцентувати на досвіді, послуговуючись особовим займенником I 143 рази, 

we – 72 (з загальної кількості 334), а Барак Обама – досягти більшої єдності з 

аудиторією (I – 81, we – 77 із загальної кількості 293). Займенник she слугує 

сенатору від Республіканської партії засобом одержання підтримки жінок (зокрема і 

тих, кого розчарувала поразка Гілларі Клінтон) завдяки можливому майбутньому 

віце-президентові – Сарі Пейлін.  

На лексико-семантичному рівні мови промова Барака Обами більше насичена 

лексичними одиницями з різних лексико-семантичних полів, з погляду стилістики – 

стилістичними прийомами. У своєму виступі він намагається торкнутися кожного 

аспекту життя американського суспільства, а Джон Маккейн приділяє більше уваги 

нагальним питанням внутрішньої політики країни, протиставляючи свої ідеї планам 

опонента. Головними стилістичними прийомами, використаними в промові Барака 

Обами, є метафори (play by the rules of the road, pledge once more to march into the 

future, provide more ladders to success for young men), протиставлення (We need a 

President who can face the threats of the future, not keep grasping at the ideas of the 

past), паралельні конструкції з анафоричним повтором (We measure progress by how 

many people can find a job… We measure progress in the 23 million new jobs…) та 

алюзії (a Trojan Horse for higher taxes). Джон Маккейн послуговується переважно 

протиставленнями, паралельними конструкціями з анафоричним і епіфоричним 

повторами (I will keep taxes low and cut them where I can. My opponent will raise 

them), трискладовими переліченнями (gratitude, humility and confidence, the wisdom, 

justice and goodness) та словами, які врізаються в пам’ять / sound-bites (Stand up for 

each other. Stand up, stand up, stand up and fight). 

У підрозділі 4.3 „Порівняльна характеристика стратегії персуазивності та 

засобів її реалізації в аксептаційних промовах Барака Обами та Джона Маккейна” 

детально охарактеризовано тактики та кроки реалізації особистісних стратегій 

персуазивності.  

Особистісну стратегію позитивної самопрезентації експлікують політики в 

промовах, передусім використовуючи короткі розповіді, щоб нагадати виборцям 

про свої заслуги перед країною. Джон Маккейн змушує людей йому співчувати 

(емпатія), наприклад, коли розповідає про період свого полону: „I found myself 

falling toward the middle of a small lake… with two broken arms, a broken leg, and an 

angry crowd waiting to greet me. I was dumped in a dark cell, and left to die… they put 

me in a cell with two other Americans. I couldn't do anything. I couldn't even feed myself. 

They did it for me… Those men saved my life...”. Барак Обама спонукає симпатизувати 

йому завдяки образу „свого серед своїх”: „In the face of that young student who sleeps 

just three hours…, I think about my mom, who raised my sister and me on her own while 

she worked and earned her degree…”. Вони також послуговуються зверненням до 
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влади задля зміцнення довіри виборців: Джон Маккейн – за допомогою імен 

президентів-республіканців США, яких шанують усі жителі країни („The party of 

Lincoln, Roosevelt and Reagan”), та генерала Девіда Петреуса („Thanks to the 

leadership of a brilliant general, David Petreaus”), Барак Обама – завдяки Едварду 

Кеннеді: „Ted Kennedy, who embodies the spirit of service”, Білла Клінтона та успіхів, 

яких той досягнув протягом свого президентства, цитуючи М. Л. Кінга. 

 Реалізують особистісну стратегію негативної презентації інших, критикуючи 

і самого опонента, і ті політичні плани та ідеї, представником яких він є, чому 

сприяють такі кроки: навішування ярликів, поляризація між правильними 

рішеннями (своїми) та хибними (їхніми), імплікація. Манера Бараки Обами 

критикувати свого опонента відрізняється від способу Джона Маккейна, який 

зазвичай випромінює чималу агресію та гнів. Попри те, що Барак Обама відверто 

кидає виклик конкуренту, йому вдається говорити благородно, бути вищим за всі ці 

сварки та бійки під час політичних перегонів.  

Політики використовують синхронізацію в часі, нагадуючи про теракт, який 

пережила Америка 11 вересня. Джон Маккейн згадує трагедію побічно, щоб хоч 

якось нагадати людям про заслуги Джорджа Буша („I'm grateful to the President for 

leading us in those dark days following the worst attack on American soil in our history, 

and keeping us safe from another attack many thought was inevitable”). Барак Обама 

послуговується цим кроком з метою негативної презентації опонента: „For while 

Senator McCain was turning his sights to Iraq just days after 9/11, I stood up and opposed 

this war, knowing that it would distract us from the real threats we face”.  

Тактика активізації адресата до дії виявляється як висловлювання нових ідей, 

що дозволяє сенаторам презентувати зміни, які вони планують внести в життя 

країни. Барак Обама говорить про них дещо невпевнено, поєднуючи з сяючими 

узагальненнями: : „I will cut taxes – cut taxes – for 95% of all working families”. 

Кандидати апелюють також до людського страху, підштовхуючи виборців до 

конкретних дій. Згадуючи про зниження прибутку простої американської сім’ї за 

період президентства Джорджа Буша, Барак Обама спонукає слухачів добре 

подумати, перш ніж голосувати за Джона Маккейна, якого у промові асоціює з 

провальною політикою президента: „…when Bill Clinton was President – when the 

average American family saw its income go up $7,500 instead of down $2,000 like it has 

under George Bush”. Джон Маккейн використовує цей крок, коли протиставляє свої 

проекти ідеям опонента, які спричинять скорочення робочих місць чи зниження 

зарплати. Страх потрапити в таку ситуацію змушує людей звернути увагу на 

рішення, які пропонує сам промовець: „His plan will force small businesses to cut jobs, 

reduce wages, and force families into a government run health care system”.  

Промова Барака Обами пронизана національним самопрославленням. 

Кандидат лестить усім американцям, головне – виборцям, а виступ Джона Маккейн 

є наче воєнним маршем до перемоги. 

З’ясовано, що головною особистісною стратегією персуазивності, яку 

застосовують обоє політиків, є негативна презентація свого опонента. Барак Обама 

характеризує конкурента негативно, головно вішаючи на нього ярлик людини, яка 

не усвідомлює реалій американської сучасності, а Джон Маккейн критикує Барака 

Обаму, прямо зіставляючи їхні ідеї щодо майбутнього розвитку країни.  
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ВИСНОВКИ 

Теоретико-методологічним підґрунтям вивчення стратегії персуазивності стала 

лінгвопрагматична парадигма, що дала змогу визначити граматичні, лексико-

семантичні, стилістичні та прагматичні особливості її втілення в сучасному 

американському політичному дискурсі. 

Стратегію персуазивності визначають як свідоме та цілеспрямоване 

використання вербальних і невербальних засобів з метою переконати інших 

перейняти певні погляди та ідеї, погодитися з певною думкою й діяти відповідно. 

Вибір допоміжних стратегій, тактик та лінгвістичних засобів її реалізації залежить 

від багатьох чинників, головними з яких є цільова аудиторія, ситуаційний, 

соціально-культурний та прагматичний контекст, у якому взаємодіють учасники, а 

також жанр політичного дискурсу. Стратегія персуазивності має ієрархічну 

структуру, що складається з п’яти рівнів: а) загальна персуазивна стратегія; б) 

особистісні персуазивні стратегії; в) персуазивні комунікативні тактики; г) 

персуазивні комунікативні кроки; д) маркери персуазивності. Виявлено, що 

найголовнішими особистісними стратегіями передвиборчих кампаній є стратегія 

позитивної самопрезентації та негативної презентації інших, які реалізують за 

допомогою низки тактик, а саме: атракції та зміцнення довіри, активізації емоцій, 

аргументації та активізації адресата до дії. Тактики персуазивності експлікуються у 

структурі тексту як система засобів різних мовних рівнів, що піддають 

мовностилістичній інтерпретації, – мовних маркерів персуазивності. У політичному 

дискурсі є широка варіація тактик та мовних засобів персуазивності. 

Поетапне виконання завдань роботи передбачало залучення відповідних 

методів аналізу. Визначено кілька рівнів дискурс-аналізу, кожен із яких дав змогу 

простежити систему лінгвістичних засобів, використаних з метою переконання 

електорату: лексичних, граматичних, стилістичних, прагматичних. Розроблено 

комплексну методику розгляду політичних дебатів та промов, ефективну у 

визначенні особистісних стратегій, тактик, кроків та вербальних засобів реалізації 

персуазивності на різних етапах політичних перегонів. Проаналізовано проблемні 

положення („контроверсійні питання”), що становили тематику фрагментів дебатів 

Барака Обами, Гілларі Клінтон і Джона Маккейна: війна в Іраку, іммігранти, 

охорона здоров’я, зовнішня політика, податковий кодекс. 

Дослідження фрагментів дебатів та промов на різних рівнях мови та з погляду 

стилістики засвідчило, що маркерами персуазивності є модальні оператори, часові 

форми дієслів, довжина та тип речень, особові займенники (граматичний рівень); 

лексичні одиниці, використання яких дозволяє привернути чи відвернути увагу 

аудиторії від нюансів певного питання (лексико-семантичний рівень); стилістичні 

прийоми, серед яких виділяємо паралельні конструкції з повторами, 

протиставлення, метафори, епітети (стилістика виступів).  

Під час аналізування дебатів встановлено, що Гілларі Клінтон та Джон 

Маккейн послуговуються насамперед стратегією позитивної самопрезентації, 

посилаючись на свій досвід та здобутки на політичній арені. Ключовим моментом 

дискурсу Барака Обами є зосередженість на висвітленні недоліків та огріхів 

політичних ідей опонентів, що втілено в негативній презентації інших. Тактиками 

реалізації стратегії персуазивності, якими найчастіше послуговуються демократи, є 
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активізація емоцій та активізація адресата до дії, а республіканець Джон Маккейн 

насамперед прагне здобути підтримку виборців за допомогою тактики атракції та 

зміцнення довіри, а також активізації адресата до дії. Порівняно з Гілларі Клінтон, 

Барак Обама та Джон Маккейн використовують ширший діапазон кроків, 

центральними серед яких є імплікація (101 з загальної кількості 714), поляризація 

(72) та лексикалізація (124) в дискурсі Барака Обами, імплікація (93 з загальної 

кількості 659), лексикалізація (98), гра цифрами (54) та звернення до влади (33) у 

Гілларі Клінтон, імплікація (88 з загальної кількості 679), лексикалізація (87), опис 

дійових осіб (66) у Джон Маккейна.  

У промовах обоє політиків надають перевагу негативній презентації опонента – 

навішуванню ярлика (Барак Обама) та прямому зіставленню ідей (Джон Маккейн). 

Особистісну стратегію позитивної самопрезентації реалізують у промовах головно 

як тактику зміцнення довіри (Барак Обама та Джон Маккейн послуговуються 

передусім зверненням до влади та базових засад американського суспільства, його 

цінностей і прав) і тактику активізації емоцій (завдяки використанню коротких 

розповідей з метою апеляції до людських почуттів, зокрема співчуття (Джон 

Маккейн) та симпатії (Барак Обама), образ „свого серед своїх”). Гаслом промови 

Барака Обами є американська обіцянка / American promise та її відродження, у 

Джона Маккейна – рішучий бій / fight з можливими загрозами для країни. 

Адресуючи свої промови великій кількості людей, політики різняться манерою 

звернення до виборців: Джон Маккейн здебільшого уникає прямого заклику до 

аудиторії, використовуючи натомість імператив („Fight with me”, „Stand up to defend 

our country from its enemies”). Барак Обама намагається виділити своє звернення 

словом America („America, we are better than these last eight years”, „America, now is 

not the time for small plans”), зважаючи на множину національностей і народностей 

на території США. Такий стиль звернення ставить у центр простого громадянина й 

зміцнює зв'язок з аудиторією.  

Розкрита в роботі специфіка використання стратегії персуазивності не вичерпує 

проблематики ефективного поєднання різноманітних вербальних та невербальних 

засобів переконання. Політичні виступи є перспективним джерелом подальших 

наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення комплексного підходу до 

лінгвопрагматичного аналізу жанрової варіативності політичного дискурсу. На 

поглиблену увагу заслуговує також когнітивний аспект сприйняття стратегії 

персуазивності, пов'язаний із формуванням моделі комунікативної ситуації.   
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АНОТАЦІЯ 

Стецик Т. С. Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і промовах 

сучасних американських політиків. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України, Чернівці, 2016. 

У дисертаційній роботі досліджено специфіку стратегії персуазивності в 

сучасному американському політичному дискурсі. Забезпечено комплексне 

теоретико-методологічне підґрунтя її вивчення. Запропоновано удосконалення 

ієрархічної структури стратегії персуазивності, яка втілюється за допомогою 
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особистісних стратегій позитивної самопрезентації та негативної презентації інших. 

Визначено головні тактики та кроки їх реалізації. Розглянуто та проаналізовано 

політичні дебати й аксептаційні промови під час передвиборчої кампанії 2008 року. 

З’ясовано спільні та дотичні риси лінгвального складника політичного дискурсу 

Барака Обами, Гілларі Клінтон та Джона Маккейна. Окреслено та зіставлено 

особливості використання стратегії персуазивності.  

Ключові слова: лінгвопрагматика, політичний дискурс, текст, аксептаційна 

промова, дебати, стратегія персуазивності, тактика, крок, маркери персуазивності.  

 

АННОТАЦИЯ 

Стецик Т. С. Лингвопрагматика стратегии персуазивности в дебатах и речах 

современных американских политиков. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Черновицкий национальный 

университет имени Юрия Федьковича Министерства образования и науки Украины, 

Черновцы, 2016. 

В диссертационной работе исследована специфика стратегии персуазивности в 

современном американском политическом дискурсе. Обозначено комплексное 

теоретико-методологическое основание ее изучения. Предложено 

усовершенствование иерархической структуры стратегии персуазивности, 

воплощающейся через личностные стратегии положительной самопрезентации и 

негативной презентации других. Определены главные тактики и шаги их 

реализации. Проведен обзор и анализ политических дебатов и аксептационных 

речей во время предвыборной кампании 2008 года. Выделены общие и 

отличительные черты лингвальной составляющей политического дискурса Барака 

Обамы, Хиллари Клинтон и Джона Маккейна. Обозначены и сопоставлены 

особенности использования ими стратегии персуазивности. 

Ключевые слова: лингвопрагматика, политический дискурс, текст, 

аксептационная речь, дебаты, стратегия персуазивности, тактика, шаг, маркеры 

персуазивности. 

 

RESUME 

Stetsyk T. Linguo-pragmatics of the strategy of persuasion in the debates and 

speeches of the contemporary American politicians. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate’s Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Chernivtsi, 2016. 

The thesis deals with the strategy of persuasion in modern American political 

discourse. Its aim is to identify the linguistic (grammatical, lexical-semantic, stylistic) and 

pragmatic characteristics of the strategy of persuasion in acceptance speeches and debates. 

The content of such concepts as „political communication”, „political discourse” and 

„strategy of persuasion” are determined in the thesis. Political communication is viewed as 

an interactive process of information transfer between politicians, media and public in 

three directions: top-down (from the state institutions to the citizens), horizontally 

(between the political figures) and upwards (from the public to the ruling elite). Political 
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discourse is known to include all forms of communication relating to political issues. 

Terms „discourse” and „text” are considered to be correlating.   

The specific features of the strategy of persuasion in modern American political 

discourse are studied. The comprehensive theoretical and methodological basis for the 

persuasion strategy analysis is provided. An elaboration of the hierarchical structure of the 

strategy of persuasion is offered and the main tactics and steps of its realization are 

defined. Factors that influence the choice of supporting strategies, tactics and linguistic 

means of persuasion are singled out. It was proved that during the election campaigns the 

main personal strategies are self positive-representation and negative-representation of 

other participants of the political discourse actualized through a number of tactics, namely 

tactics of attraction and credibility-building, tactics of intensifying the emotions, tactics of 

argumentation and tactics of activating the recipient to action.  

The presidential rhetoric is defined as one of the main characteristic features of 

American political discourse. The study reveals its close relationship with religion as a 

central element of American culture throughout thehistory of the country, its focus on 

fundamental values and ideals, special attention to issues of equal rights for women and 

ethnic minorities, promotion of the American dream. These aspects are the factors 

influencing the choice of tactics, steps and verbal means of persuasion.   

Linguo-pragmatic analysis of debates and acceptance speeches of representatives of 

the Democratic and Republican parties during the election campaign in 2008 is conducted. 

Thematic classification of debates reflecting burning issues of the political situation of that 

time is made. Different levels of discourse analysis are defined. It allows to trace the 

system of linguistic means, tactics and steps used to convince the electorate.  

Common and distinctive features of the lingual component of political discourse of 

Democrats and Republicans are distinguished. Peculiarities of politicians’ usage of the 

strategy of persuasion are characterized. The three candidates preferred declarative 

sentences to inform the electorate about their plans and ideas of reorganizing the American 

social and political situation. Statistical calculations show that Barack Obama, Hillary 

Clinton and John McCain most frequently employed the median modal operators tending 

to avoid being too aggressive, though John McCain is relatively more aggressive. 

Politicians used personal pronoun „I” to state his/her own personal views and feelings, 

„we” – to get trust and support from the listeners. During debates Hillary Clinton and John 

McCain preferred personal strategy of self-positive-representation to negative-

representation of others. Its realization is achieved mainly through the tactics of 

intensifying the emotions and of motivating the recipient to act (Democrats) and tactics of 

attraction and credibility-building and of motivating the recipient to act (Republican). In 

their acceptance speeches both Barack Obama and John McCain exploited personal 

strategy of negative-representation of others more frequent. The discourse of Democrats is 

more vivid than the one of Republicans due to greater usage of stylistic means and lexis 

from different lexico-semantic fields.   

Keywords: linguo-pragmatics, political discourse, text, acceptance speech, debates, 

strategy of persuasion, tactics, step, markers of persuasion.  


