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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Реферована робота присвячена дослідженню мовленнєвих тактик, що 

реалізують стратегію дискредитації в промовах американських дипломатів. 

Сьогодні дипломатія є дієвим засобом здійснення зовнішньої політики 

держави, сукупністю невоєнних практичних заходів, прийомів і методів, 

застосовуваних з урахуванням конкретних умов і характеру розв’язуваних 

задач; офіційною діяльністю глав держав і урядів, міністрів закордонних справ, 

керівників іноземних відомств, дипломатичних представництв за кордоном, 

делегацій на міжнародних конференціях по здійсненню цілей і завдань 

зовнішньої політики держави, захисту прав та інтересів країни, її установ і 

громадян за кордоном. Зазвичай із поняттям «дипломатія» прийнято 

пов’язувати мистецтво ведення переговорів для запобігання чи врегулювання 

конфліктів, пошуків компромісів і взаємоприйнятних рішень, розширення та 

поглиблення міжнародного співробітництва. Дипломатичні процеси не можуть 

тривати без мовленнєвого спілкування. Одним із найпопулярніших різновидів 

дипломатії у країнах світу є дипломатична промова.  

Мовні засоби в дипломатичному дискурсі є головними інструментами 

реалізації невоєнних заходів і ведення переговорів. Відтак, очевидною є 

потреба в описі, систематизації та класифікації згаданого арсеналу засобів, 

якими послуговуються діячі цієї сфери й роду занять (Т. Зонова). Особливу 

увагу дипломатів привертають проблеми попередження та розв’язання 

конфліктів, адже в сучасному світі їхня кількість суттєво збільшується.  

Дисертацію присвячено дослідженню стратегії дискредитації, що є 

специфічною лінгвопрагматичною характеристикою сучасного англомовного 

дипломатичного дискурсу, зокрема у фокусі уваги перебувають мовленнєві 

тактики, що сприяють її реалізації в дискурсі дипломатів США.  

Проблеми дискурсивних стратегій і тактик висвітлюють у своїх працях і 

вітчизняні, і зарубіжні мовознавці, серед яких І. Алєксєєва, А. Бєлова, 

Є. Богатирьова, Т. Волкова, Т. Голубєва, О. Іссерс, С. Засєкін, Т. Кітаєва, 

М. Макаров, Г. Почепцов, Л. Піхтовнікова, І. Романченко, Е. Саїдгасанова, 

Г. Сарміна, Л. Славова, І. Фролова, Г. Хацер, І. Шевченко, О. Шевчук, 

Т. van Dijk, J. Gumperz та ін. Чимало розвідок присвячено аналізу різних 

дискурсів (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, О. Іссерс, В. Карасик, Е. Кущ, 

М. Макаров, Г. Почепцов, Г. Приходько, І. Фролова, І. Шевченко, О. Шевченко 

та ін.), у тому числі дипломатичного (М. Бєляков, О. Вебер, Т. Волкова, 

Д. Голованова, Н. Кащишин, А. Кожетєва, Л. Терентій, Х. Трабельсі, 

R. Donahue, G. D’Acquisto, М. McClellan, І. Newmann, A. Pratkanis, М. Prosser, 

J. Schuster та  Е. Shtern, G. Scotto di Carlo, N. Snow та ін.). 

У нашій праці увагу зосереджено на сучасному англомовному 

дипломатичному дискурсі, зокрема на промовах американських дипломатів, які 

були виголошені упродовж 2013 – 2015 рр. і стосуються військового конфлікту 

на сході України. 
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Актуальність дослідження стратегічного потенціалу дипломатичного 

дискурсу зумовлена посиленим інтересом гуманітарних наук до дослідження та 

організації мовленнєвого впливу напередодні військових конфліктів та в період 

їхнього чергового загострення; ключовою позицією вербального компонента в 

реалізації впливу в дипломатичному дискурсі та його значною залежністю від 

мовленнєвих стратегій і тактик мовців; виконанням дослідження в руслі 

сучасної дискурсивно-комунікативної парадигми в лінгвістиці, котра надає 

можливість виявлення тієї ролі, яку відіграють лінгвопрагматичні засоби 

реалізації стратегій дискредитації в англомовному дипломатичному світі; 

відсутністю фундаментальних досліджень лінгвопрагматичних параметрів 

сучасного англомовного дипломатичного дискурсу. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукової теми «Концептуальна та мовна картини світу» 

(номер державної реєстрації 0113U001963), яку розробляє кафедра англійської 

філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Тему дисертації затверджено (протокол № 12 від 26 грудня 2013 року) та 

уточнено (протокол № 12 від 27 грудня 2016 року) на засіданні вченої ради 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Мета роботи полягає в установленні мовленнєвих тактик реалізації 

стратегії дискредитації в сучасному англомовному дипломатичному дискурсі, 

зокрема в промовах американських дипломатів.   

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких конкретних 

завдань: 

 з’ясувати сутнісні риси дипломатичного дискурсу та його 

взаємозвʼязки з політичним дискурсом; 

 висвітлити основні ознаки стратегії дискредитації як особливого 

різновиду мовленнєвого впливу в дипломатичному дискурсі; 

 розробити алгоритм, визначити принципи та методи дослідження; 

 з’ясувати якісно-кількісні характеристики індикаторів негативної 

тональності, котрі визначають фрагменти дипломатичного дискурсу як 

дискредитувальні; 

 розробити класифікацію мовленнєвих тактик стратегії дискредитації в 

означеному типі дискурсу; 

 схарактеризувати мовленнєвоактовий потенціал і набір лінгвальних 

маркерів кожної з тактик; 

 встановити кількісні параметри мовленнєвих актів і мовленнєвих 

тактик, зафіксованих у текстах промов дипломатів США, та визначити, які з 

них мають найбільшу  питому вагу.  

          Об’єктом дослідження є фрагменти англомовного дискурсу дипломатів 

США, що містять реалізації мовленнєвих тактик стратегії дискредитації. 

Предмет дослідження – мовленнєві тактики та засоби реалізації стратегії 

дискредитації у промовах американських дипломатів напередодні військового 

конфлікту на сході України та у фазах його чергового загострення. 

Провідним методологічним принципом дослідження є антропоцентризм, з 
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позицій якого дискурс вивчають в аспектах його породження (позиція 

адресанта), розуміння (позиція адресата) і впливу на адресата (А. Кожетєва, 

О. Кубрякова), що дає змогу повніше розкрити специфіку дипломатичного 

дискурсу, зокрема реалізовану в ньому  стратегію дискредитації. 

Дібраний фактологічний матеріал піддано лінгвістичному аналізу із 

застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів для вирішення 

поставлених конкретних завдань у роботі: аналізу та синтезу, використаних 

для формування теоретико-методологічної бази та розробки алгоритму 

дослідження; суцільної вибірки, застосованої під час добору ілюстративного 

матеріалу;  контент-аналізу, який виявився необхідним для визначення 

фрагментів дискурсу дискредитаційного характеру та встановлення їхніх 

особливостей; дискурсивного аналізу, що уможливив виокремлення провідних 

тактик і їхню класифікацію; мовленнєвоактового і прагмалінгвістичного 

аналізу, а також описового методу – для характеристики та опису 

досліджуваних мовленнєвих тактик; систематизації й узагальнення – для 

здійснення комплексного аналізу одержаних даних; кількісних підрахунків, 

застосованого для встановлення кількісних характеристик уживання 

дипломатами мовленнєвих актів і мовленнєвих тактик, що реалізують стратегію 

дискредитації в сучасному англомовному дипломатичному дискурсі. 

Матеріалом дослідження слугували 97 промов чотирьох американських 

дипломатів: Саманти Пауер, Вікторії Нуланд, Джеффрі Пайєтта та 

Деніела   Байєра за 2013 – 2015 рр. загальним обсягом 25 друк. аркушів, 

опублікованих на офіційних веб-сторінках дипломатичних установ і мас медіа в 

мережі Інтернет. Загалом було виокремлено й проаналізовано 930 висловлень, 

за допомогою яких мовці реалізують тактики, що сприяють імплементації 

стратегії дискредитації в дипломатичному дискурсі.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні якісних та 

кількісних характеристик мовленнєвих тактик, що імплементують стратегію 

дискредитації в промовах американських дипломатів у період конфлікту на 

сході України. У дисертації вперше: 

 розроблено та імплементовано принципи ідентифікації та науково-

практичного аналізу фрагментів англомовного дипломатичного дискурсу, в 

яких актуалізовано стратегію дискредитації; 

 виявлено потенціал індикаторів негативної тональності та їхню питому 

вагу в промовах дипломатів США, з’ясовано маніпулятивний характер 

уживання цих індикаторів; 

 розроблено класифікацію мовленнєвих тактик реалізації стратегії 

дискредитації; встановлено мовленнєвоактові характеристики та лінгвальні 

маркери кожної з тактик; 

 визначено (за кількісними параметрами) основні тактики стратегії 

дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі. 

У роботі також уточнено сутнісні характеристики дипломатичного 

дискурсу. 

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють такі положення:  
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1. Англомовний (американський) дипломатичний дискурс  ̶ розумово-

комунікативна взаємодія, здійснювана в інституційних умовах мовцями  ̶  

фаховими дипломатами різних країн та адресатами по всьому світі, скерована 

на здійснення мовленнєвого впливу, зокрема маніпулятивного, для вирішення 

конфліктів невоєнним шляхом. 

2. Стратегія дискредитації – одна з конфронтативних дискурсивних 

стратегій, характерна для мовної поведінки дипломатів, що представлена 

сукупністю певних зумисних мовленнєвих дій, спрямованих на підрив 

авторитету, іміджу чи довіри об’єкта дискредитації. 

3. Дискредитувальні висловлення – фрагменти англомовного 

дипломатичного дискурсу – мають негативну тональність, індикаторами якої 

постають лексичні засоби. Повторюваність цих засобів у промовах дипломатів 

США чинить маніпулятивний вплив на свідомість адресатів. 

4. Стратегія дискредитації реалізується в англомовному дипломатичному 

дискурсі за допомогою таких мовленнєвих тактик, як згадування в негативному 

світлі, звинувачення, безособове звинувачення, викриття, «всеохопна правда», 

осуд, погроза, наказ, образа та протиставлення. Кожній тактиці властивий 

певний визначений потенціал мовленнєвих актів і лінгвальних маркерів. 

5. До провідних мовленнєвих тактик реалізації стратегії дискредитації в 

англомовному дипломатичному дискурсі належать згадування в негативному 

світлі та звинувачення. Ці мовленнєві тактики, реалізовані прямими 

асертивними мовленнєвими актами та властивими їм лінгвальними маркерами з 

використанням навмисної двозначності, є найуживанішими в промовах 

дипломатів США.  

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що її результати і 

висновки становлять певний унесок у теорію дискурсу й комунікативної 

лінгвістики (уточнення характеристик дипломатичного дискурсу, визначення 

стратегії дискредитації як його характерної лінгвопрагматичної особливості), 

прагмалінгвістики й теорії мовленнєвих актів (аналіз прагмалінгвістичних / 

мовленнєвоактових властивостей тактик стратегії дискредитації, розробка 

класифікації мовленнєвих тактик цієї дискурсивної стратегії), когнітивної 

лінгвістики (виявлення маніпулятивного впливу дискредитувальних засобів на 

свідомість з метою керування думкою співрозмовника).  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення й висновки роботи можуть бути використані в навчальній роботі 

ВНЗ, зокрема у викладанні нормативних курсів теоретичної граматики (розділи 

«Аналіз дискурсу», «Прагматика речення»), комунікативної лінгвістики (розділ 

«Природа, компоненти і форми комунікації»), загального мовознавства (розділи 

«Мова і мовлення», «Мова і свідомість», «Мова і суспільство», «Мова і 

комунікація»), теорії мовної комунікації (розділи «Комунікативні ресурси», 

«Лінгвоструктурний підхід до вербального коду в комунікації», «Організація 

мовного коду в комунікації», «Тактико-стратегічний та мовленнєвоактовий 

потенціал мовної комунікації»), на заняттях із практики навчання англійської 

мови для розвитку навичок комунікації впливу й формування комунікативної 



5 
 

компетенції студентів. Результати дослідження можуть знайти застосування в 

навчально-методичній роботі (укладання навчальних і методичних посібників, 

пов’язаних із проблемами дослідження) та в подальших наукових розвідках 

студентів та аспірантів, особливо під час навчання англійської мови для 

спеціальних цілей майбутніх дипломатів. 

Апробація роботи. Основні положення й результати дослідження 

висвітлено в доповідях на 12 міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів» (Харків, 2014), 

«Мова і соціум: етнокультурний аспект» (Бердянськ, 2014), «Пріоритети 

германського та романського мовознавства» (Луцьк – Світязь, 2014), 

«Актуальні проблеми психолінгвістики та психології мовлення особистості 

COPAPOS – 2014» (Луцьк, 2014), «Психолінгвістика в сучасному світі» 

(Переяслав-Хмельницький, 2014), «Urgent Problems of Philology and Linguistics – 

2014» (Будапешт, 2014), «Мир языка – мир в языке» (Київ, 2015), «Актуальні 

проблеми германської філології та прикладної лінгвістики» (Чернівці, 2015), 

«Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної 

комунікації» (Івано-Франківськ, 2015), «Етнос, мова та культура: минуле, 

сьогодення, майбутнє» (Львів, 2016), «Сучасні дослідження з лінгвістики, 

літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC)» (Івано-Франківськ, 

2016), «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, 

міжкультурна комунікація» (Київ, 2016).  

Публікації. Основні положення і результати дослідження викладено в 16 

одноосібних наукових працях загальним обсягом 7,85 др. арк., з них: 

10 наукових статей, опублікованих у фахових наукових виданнях України (6,4 

др. арк.), 1 стаття – у зарубіжному науковому періодичному виданні (0,5 др. 

арк.), та 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях (0,95 др. арк.).  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (248 позицій, у тому числі 73 – іноземними мовами), 

списку джерел ілюстративного матеріалу (97 позицій) і додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 245 стор., обсяг основного тексту – 207 стор., обсяг 

списку використаних джерел і списку фактичного та ілюстративного матеріалу 

– 35 стор., обсяг додатків – 3 стор. Робота містить 12 таблиць і 9 рисунків.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано її 

мету й завдання, визначено об’єкт, предмет і матеріал дослідження, окреслено 

теоретико-методологічну базу та методи, розкрито наукову новизну, 

теоретичне й практичне значення здобутих результатів, подано відомості про 

апробацію роботи та публікації за темою дисертації, структуру й обсяг 

дослідження. 
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Перший розділ «Теоретичні засади дослідження англомовного 

дипломатичного дискурсу та стратегії дискредитації в дипломатичному 

дискурсі» містить вихідні теоретичні положення, на яких ґрунтується аналіз 

фактичного матеріалу та які є релевантними для формування теоретико-

методологічної бази дослідження стратегії дискредитації на матеріалі 

дипломатичного дискурсу. 

У цьому дослідженні ми спираємося на таке розуміння дискурсу: це 

«інтерактивна діяльність учасників спілкування, обмін інформацією, 

здійснення впливу один на одного, використання різноманітних стратегій, їхнє 

вербальне та невербальне здійснення в практиці спілкування» (Т. ван Дейк). 

Мінімальною одиницею дискурсу є мовленнєвий акт (МА) (І. Шевченко) – 

сукупність локутивного, ілокутивного, перлокутивного актів (Дж. Остін), що 

постає як цілеспрямована мовленнєва дія та здійснюється відповідно до 

принципів і правил мовленнєвої поведінки, прийнятих у конкретній спільноті; 

як одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, яку аналізують у межах 

прагматичної ситуації (Ф. Бацевич). Усе розмаїття типів дискурсу поділяють на 

інституційні та неінституційні. До інституційних або статусно-рольових 

дискурсів належить, зокрема, дипломатичний (В. Карасик). Цей тип 

кореспондує з інститутом дипломатії, до основних цілей якого належить 

розв’язання конфліктів у процесі комунікації  для запобігання або припинення 

їхнього вирішення шляхом збройного протистояння. Ядро дипломатичного 

дискурсу складають комунікативні засоби, застосовувані його учасниками для 

реалізації комунікативних завдань. Мовні засоби в англомовному 

дипломатичному дискурсі слугують для відображення / конструювання 

комунікативних ситуацій, породжених інститутами дипломатії та міжнародної 

комунікації. Дипломатичний дискурс містить елемент маніпуляції та має на 

меті приховане управління співрозмовником або третьою особою.  

До системоутворювальних ознак дипломатичного дискурсу належить 

інтердискурсивність (О. Вебер) – здатність його «проникати» в інший дискурс, 

що засвідчено перетином дипломатичного та політичного дискурсів. Ще одна 

сутнісна ознака – наявність масового адресата, адже через те, що сьогодні 

інформаційний простір є відкритим, дипломат, який виголошує промову під час 

офіційних засідань, звертається не лише до конкретного адресата чи групи 

певних осіб, а водночас і до аудиторії по всьому світу, яка може слухати / 

читати цю промову.  

Характерною рисою дипломатичного дискурсу є наявність стратегії 

дискредитації. Це одна з найпотужніших конфронтативних дискурсивних 

стратегій (І. Фролова), що є сукупністю певних зумисних мовленнєвих дій,  

спрямованих на підрив авторитету, іміджу чи довіри. Вона реалізується за  

сценарієм «я – хороший, ти – поганий» (І. Фролова), який може бути втілений 

повністю або частково. Коли означена стратегія реалізується частково, то 

імплементується друга її частина: «ти – поганий». 

Дискурсивна стратегія дискредитації втілюється в мовленнєвих 

стратегіях  та / або тактиках. Мовленнєву стратегію трактуємо як сукупність 
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зумисних мовленнєвих дій, спрямованих на реалізацію певної мовленнєвої мети 

мовця. Відповідно, тактику спрямовано на забезпечення реалізації певної 

мовленнєвої стратегії. Під мовленнєвою тактикою розуміємо вибір 

мовленнєвих актів на певному етапі спілкування  (Н. Формановська). 

У дипломатичній комунікації МА реалізуються не тільки в одиничних 

висловленнях, а й у серії висловлень, поєднаних темою й ситуацією 

спілкування. У цій праці використано класифікацію мовленнєвих актів Дж. Серля, 

котра охоплює асертиви, директиви, експресиви, комісиви, декларативи. Услід 

за В. Богдановим, О. Романовим, Г. Почепцовим, О. Бєляєвою, І. Шевченко, 

А. Цуї виокремлюємо також квеситивні МА – запитальні мовленнєві акти, 

ілокутивна мета яких скерована на активний запит нової інформації з метою 

заповнення інформаційних лакун у когнітивній діяльності того, хто запитує. 

Також розрізняємо прямі та непрямі мовленнєві акти (Дж. Серль). Уважаємо, 

що реалізація будь-якого мовленнєвого акту в дискурсі завжди підпорядкована 

певній стратегії. 

У другому розділі «Методологічні засади дослідження» визначено 

провідний методологічний принцип дослідження та конкретні методи аналізу; 

описано фактологічний матеріал; подано розроблений у роботі алгоритм, 

призначений для інтеграційного аналізу мовленнєвих тактик стратегії 

дискредитації в дипломатичному дискурсі, а також виявлено фрагменти 

англомовного дипломатичного дискурсу, дискредитувальний характер яких 

засвідчено індикаторами негативної тональності. 

Антропоцентризм як провідна методологічна настанова дослідження, 

згідно з якою мову й мовлення розглядають у нерозривному зв’язку та взаємній 

обумовленості з мисленням і комунікативними потребами людини, 

уможливлює комплексний  аналіз мовленнєвих тактик стратегії дискредитації в 

англомовному дипломатичному дискурсі.  

З позицій антропоцентризму використані в промовах дипломатів США 

мовні та мовленнєві засоби ідентифікують і систематизують як 

дискредитувальні, покликані здійснити відповідний вплив на свідомість 

співрозмовників, сформувати в них негативну думку про об’єкт мовленнєвого 

впливу. 

Проведений аналіз ґрунтується на автентичному й сучасному фактичному 

матеріалі. Під час добору цього матеріалу сучасні інформаційні технології та 

відкритість інформаційного простору уможливили використання промов 

чотирьох американських дипломатів – Саманти Пауер, Вікторії Нуланд, 

Джеффрі Пайєтта й Деніела Байєра – за 2013 – 2015 рр., опублікованих на 

офіційних веб-сторінках дипломатичних установ та мас медіа в мережі 

Інтернет.   

Конкретні принципи науково-практичного аналізу дібраного матеріалу 

втілено в алгоритмі дослідження, який загалом охоплює п’ять етапів. 

На першому етапі сформовано теоретичну основу дослідження шляхом 

осмислення, систематизації та уточнення набутків наявного наукового досвіду 

вивчення релевантної проблематики. 
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Другий етап передбачав підбір джерел фактичного матеріалу. 

На третьому етапі постало завдання виокремлення з текстів промов 

дипломатів США фрагментів (одного / декількох висловлень), у яких наявні 

дискредитувальні стратегічні смисли. 

Цим висловленням дипломатів притаманна негативна тональність, 

подекуди маніпулятивна. Індикаторами цього типу тональності є слова з 

негативною конотацією, вжиті щодо об’єкта дискредитації.  

Одиниці Russia, Russian Federation об’єктивують складник сценарію 

стратегії дискредитації «ти» (Russia, Russian Federation), позначаючи її об’єкт. 

Індикатори негативної тональності об’єктивують другу частину сценарію 

реалізації стратегії дискредитації – «поганий». До них належать такі лексичні 

одиниці (в дужках указано кількість уживання, рази): separatist (153), force (77), 

military (59), weapon (45), attack (43), violation (39),  fight (32),  occupation (27), 

crisis (26), armed (22), conflict (20), hostage (16), sanction (15), violence (11), 

failed (11), fighter (11), illegal (10), war (8), aggression (7), tank (6), fuel (5). 

Накопичення слів з негативною конотацією в текстах промов створює ефект 

маніпулятивного впливу на адресата, оскільки неодноразове повторення цих 

слів схиляє його до мисленнєвої дискредитації третіх осіб (РФ).  

Наявність індикаторів негативної тональності стала основою 

виокремлення з промов американських дипломатів фрагментів, 

ідентифікованих як такі, що містять реалізацію стратегії дискредитації. 

На четвертому етапі досліджено тактичний потенціал стратегії 

дискредитації в промовах кожного з чотирьох дипломатів США, зокрема, 

виділено та класифіковано  мовленнєві тактики стратегії дискредитації, 

визначено конкретну мету кожної тактики, виявлено її мовленнєвоактовий 

потенціал і встановлено набір лінгвальних маркерів тактичного / стратегічного 

смислу. 

На п’ятому етапі узагальнено отримані результати і сформульовано 

висновки дослідження. 

Третій розділ «Прагматичні засоби реалізації стратегії дискредитації в 

англомовному дипломатичному дискурсі» присвячено детальному аналізу та 

опису мовленнєвих тактик і прагматичних засобів стратегії дискредитації в 

промовах чотирьох американських дипломатів. 

Використання дипломатами США навмисної двозначності є поширеним 

явищем, здатним сприяти реалізації стратегії дискредитації в англомовному 

дипломатичному дискурсі. У промовах американських дипломатів використано 

лексеми з сумнівним значенням – інтенсифікатори прийому «анонімного 

авторитету». Це, зокрема, група прикметників, виокремлених у класифікації 

Р. Фелд за семантичними ознаками: necessary / unnecessary (необхідний / 

непотрібний), right (правильний), responsible (відповідальний), unlikely 

(малоймовірний), critical (критичний), serious (серйозний), significant (значний, 

істотний, важливий), widespread (поширений, розповсюджений), unacceptable 

(неприйнятний), sufficient (достатній), futher (подальший, додатковий). Ці 

лексеми з нечітким значенням постають інтенсифікаторами мовленнєвих 
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тактик реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному 

дискурсі, як-от: звинувачення, згадування в негативному світлі, «всеохопної 

правди», викриття, безособового звинувачення, погрози, наказу, осуду, образи. 

Перелічені тактики зафіксовано в промовах усіх чотирьох американських 

дипломатів (Д. Байєра, Дж. Пайєтта, С. Пауер, В. Нуланд).  

Тактика звинувачення має на меті передавання дипломатом негативної 

оцінки дій і / або вчинків третіх осіб (у розглянутих промовах  ̶  Росії). Якщо  

мовець висловлює звинувачення у присутності третіх осіб, то мова йде про 

дискредитацію. Тактика звинувачення відрізняється від образи тим, що не 

передбачає наміру принизити чи висміяти. Мовець її реалізує прямими 

асертивними МА, наприклад: It is Russia which is fueling the fire, fueling the 

flames [Pyatt G., January 22, 2015]. Адресант звинувачує РФ у розпалюванні 

конфлікту – цим її дискредитує. Лінгвальними маркерами тактики у промовах 

англомовних дипломатів є такі лексичні засоби: It is X that…; Most shocking is 

that X…; Unfortunately, X…; …evidence of X…; …X, which...; There is no doubt in 

mind that X; This is X…; …because of X.  

Тактика згадування в негативному світлі спрямована на представлення 

об’єкта дискредитації в негативному світлі. Для її реалізації залучено прямі 

асертивні МА, наприклад: We are deeply disturbed by reports this morning of 

Russian military intervention into Crimea [Power S., March 1, 2014]. Дипломат 

згадує в негативному світлі РФ і висловлює глибоке занепокоєння щодо 

військового російського вторгнення у Крим. Висловлення, як правило, 

наповнене лексемами з негативною конотацією, результатом чого є 

нагромадження негативу, що руйнує позитивний образ адресата. Лінгвальними 

маркерами цієї тактики у промовах американських дипломатів є такі лексичні 

засоби: We are alarmed by X…; We were disturbed by X…; We are deeply concerned 

about X …; We are concerned to hear that X …; We are deeply concerned by X …; 

We reiterate our great concern over X …; There is also, unfortunately… in X…. 

Тактика викриття має на меті розкрити негативні сторони об’єкта 

дискредитації шляхом подання фактів. Ця тактика також реалізується прямими 

асертивними МА, наприклад: Unfortunately, the fact is that the armed seizure of 

buildings in six eastern Ukrainian towns yesterday and several more today mirrors 

the tactics Russian forces used in the early stages of the Crimea invasion [Power S., 

April 13, 2014]. Адресант робить спробу викриття РФ, натякаючи аудиторії, що 

озброєне захоплення будівель у шістьох східних містах України віддзеркалює 

військову тактику РФ на ранніх етапах захоплення Криму. Лінгвальними 

маркерами цієї тактики у промовах американських дипломатів є такі лексичні 

засоби: But in fact X …; … even though X …;… even though X had not even …; Not 

only…, but …; We know of X …; X is not only…, but also…; But we have repeatedly 

provided this Council with evidence of X …; … was never about … and was always 

about X …; … and not to…; as X has now begun to argue; It is this idea…, that…; 

…, it is the reason…;…but we understand its …; … the truth  about X. 

Тактику наказу, спрямовану на жорстке спонукання, мовець реалізує 

переважно директивними мовленнєвими актами. Суть цієї тактики полягає в 
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нав’язуванні дипломатом певних дій адресатові шляхом використання прямих і 

непрямих директивів, подекуди асертивів, наприклад: Russia must stop sending 

weapons and military personnel into eastern Ukraine [Baer D., May 27, 2015]. 

Приклад є прямим директивом. Дипломат, уживаючи модальне слово must, 

робить спробу наказати РФ зупинити постачання в Україну зброї та 

військовиків. Мовець дискредитує цим РФ, адже намагається представити 

Росію як негативну сторону, наказуючи їй зупинитися. Оскільки дипломатія 

повинна закликати, то коли дипломат наказує, використовуючи при цьому 

прямі директиви, він автоматично грає у «своїх і чужих», що зрештою є 

дискредитацією. Лінгвальними маркерами тактики в промовах англомовних 

дипломатів є такі лексичні засоби: We urge X to…; We call on X to …; We expect 

X …; It is time for X to ...; We look to X …; X must …; It is time for X to…; The X has 

an obligation to …; X must recognize that …; X must …; X has to …; X should…. 

У наказовому способі щодо об’єкта дискредитації уживаються такі слова, як: 

pull back, deploy, begin, withdraw, restore, return. 

Тактика осуду реалізує інтенцію дипломата висловити негативну оцінку 

щодо тієї чи тієї дії / бездіяльності його або третьої особи; критикувати її 

діяльність на основі прямих асертивів, наприклад: President Obama has made 

very clear that we condemn in strongest terms the violations on Ukraine’s 

sovereignty and territorial integrity by forces from the Russian Federation 

[Nuland V., March 3, 2014]. Дипломат засуджує від імені президента США дії 

РФ, дискредитуючи її. До лінгвальних маркерів цієї тактики належать такі 

лексичні засоби: We condemn X …; We condemn that X …; We are disappointed 

that…; … is unacceptable; This is deplorable and unacceptable; Instead of …, X 

could…; X …, instead of …; But …, if X …; But X …, rather than …; X was the 

lone… to…; … the lone…out of…; What X has done is wrong; If…, why doesn’t…, 

instead of…. 

Тактика образи реалізує інтенцію «зачепити» імідж об’єкта 

дискредитації, що містить відтінок особистого ставлення дипломата до 

адресата, котрий полягає в згадуванні об’єкта дискредитації, його вчинків у 

зневажливому тоні, з висміюванням або іронією. Це передбачає безпосередньо 

негативну характеристику об’єкта дискредитації чи його негативну оцінку. Ця 

тактика реалізується за допомогою прямих асертивних МА, що містять 

лексичні засоби з негативною семантикою, наприклад: It is bitterly ironic that the 

Russian government – which views international support for NGOs that promote 

human rights as an unacceptable threat to its security – it is ironic that that same 

government has no qualms bankrolling, training, and arming separatist movements 

in multiple neighboring countries, and sending its soldiers across Russia’s borders to 

fight alongside those same fighters [Power S., June 11, 2015]. Адресант говорить 

про об’єкт дискредитації у зневажливому тоні, вживаючи при цьому негативно 

марковані лексичні одиниці. Лінгвальними маркерами цієї тактики в промовах 

американських дипломатів є такі лексичні засоби: It is ironic that…; It is more 

than ironic…; Bitterly ironic…; It is bitterly ironic that… і т. п. Зафіксовано 

вживання дипломатами фраз, словосполучень чи речень, що мають образливий 
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характер, зневажливе забарвлення, завданням яких є висміяти чи принизити 

об’єкт дискредитації (Х), також ті, що містять іронію, як-от: the parallel reality 

in which the X is apparently living; X has decided, it seems, to rewrite its borders, but 

it cannot rewrite the facts; so many of the assertions made this afternoon by the X are 

without basis in reality; X’s ridiculous and false statement purporting Western 

intervention; Russian tale. 

Тактика «всеохопної правди» реалізує інтенцію представити об’єкт 

дискредитації або інформацію про нього так, наче всі про це вже знають. Ця 

тактика реалізується прямими асертивними МА, наприклад: And America is 

clear-eyed when it comes to seeing the truth about Russia’s destabilizing actions in 

your country [Power S., June 11, 2015]. Уживаючи лінгвальний маркер тактики 

«всеохопної правди», дипломат подає негативну інформацію про дії РФ як вже 

давно загальновідому та загальнодоступну. Мовними маркерами цієї тактики в 

промовах американських дипломатів є такі лексичні засоби: It is evident that X 

…; Furthermore, we note that X …; It is clear that X …; We are aware that X …; We 

are confident that X …; We know of X …; We know that X …; Nothing (we have seen) 

suggests any reason to doubt that X …; It`s important not to lose the fact that X …; 

Let us be clear that X …; There is a substantial evidence of …; Anyone knows that 

X …; We have heard that X …; We have seen…;…as we’ve heard; … аs members 

know – and as, increasingly, all the world can see; We certainly believe that X …; 

The truth here is that…; When it comes to seeing the truth about…; There is no 

mystery as to why X…. 

Тактика погрози спрямована на керування подальшою діяльністю 

адресата, що призводить до зміцнення статусу мовця. Він погрожує, 

інформуючи про свої майбутні дії, які потенційно матимуть негативні наслідки 

для партнера. Ця тактика належить до таких, що обмежують волю адресата, 

визначаючи його майбутні дії, і реалізується асертивними, а також комісивними 

МА. Характерна побудова висловлення з if  («Якщо…, то…»  ̶  If…, then… та 

ін.), наприклад: And if Russia continues to violate the rules upon which international 

peace and security rest – then the United States will continue to raise the costs on 

Russia [Power S., June 11, 2015].  

Тактика безособового звинувачення передбачає висунення звинувачень 

щодо об’єкта дискредитації, проте мовець при цьому не називає його, вона 

реалізується прямими асертивними МА. Тактика містить звинувачення без 

зазначення особи «Х» і не має спеціальних мовних маркерів, наприклад: For 

diplomats, it is very dangerous to get into the business of drawing red lines in one 

place or another, because then the aggressor just takes another chunk of the map… 

[Pyatt G., March 22, 2015]. Адресант звинувачує РФ, не називаючи її.  

Тактика протиставлення спрямована на зіставлення двох сторін, одну з 

яких дипломат схвалює, а іншу засуджує; вона реалізується прямими 

асертивними МА, наприклад: Ukraine has over and over again committed and re-

committed itself to direct dialogue with Moscow, аnd yet, in return for Ukraine’s 

reasonableness, Russia has destabilized, threatened, and terrorized [Power S., 

May 2, 2014]. Дипломат порівнює дії Росії з діями України, говорячи про РФ як 
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про негативну сторону. Лінгвальними маркерами цієї тактики в промовах 

англомовних дипломатів є такі лексичні засоби: In direct contrast to …, X …; By 

contrast, X …; In stark contrast to …, X …; On the one side …, on the other side 

X …; In return for, X …; Unlike X, …; …, contrary to X; While X…; Despite …, X …; 

Compare… with the…; In these contrasts…; … smth versus smth; The contrast 

between …; … contrary to ….  

Частотність уживання кожної розглянутої тактики у промовах Д. Байєра, 

С. Пауер, Дж. Пайєтта, В. Нуланд виявилася різною, що ілюструє Рис. 1: 

 

 
 

Рис. 1. Мовленнєві тактики реалізації стратегії дискредитації в 

промовах дипломатів (за критерієм частотності) 

 

Згідно з одержаними результатами тактики згадування в негативному 

світлі й звинувачення віднесено до тактик з високою частотністю вживання, 

адже частка кожної з них перевищує 15 %, а сумарно вона становить 55 %. До 

групи з середньою частотністю вживання належать тактики наказу, осуду та 

викриття, діапазон коливання яких – від 15 % до 8 % (14,5 %, 8,4 %, 8,3 %), що 

разом становить 31,2 %. Група тактик із низькою частотністю вживання 

(діапазон коливань – 4 % – 2 %) містить такі тактики, як «всеохопна правда» 

(3,6 %), протиставлення (3,1 %), погроза (2,5 %), безособове звинувачення 

(2,3%), образа (2,3 %), що разом становить 13,8 %. 

Кількісні дані засвідчують, що в чотирьох досліджуваних мовців 

провідними виявилися дві тактики  ̶  згадування в негативному світлі й 

звинувачення, які найчастотніше реалізують стратегію дискредитації в 

промовах дипломатів. Той факт, що зазначені тактики реалізуються 

здебільшого прямими асертивними МА, безумовно свідчить про 

стверджувальний характер мовлення під час реалізації стратегії дискредитації у  

промовах усіх чотирьох дипломатів США. 

 

 

 

Мовленнєві тактики (100 %) 

Високочастотні   

(55%)            

1. Згадування в 

негативному 

світлі (32,5 %)

2. Звинувачення

(22,5 %)

Середньочастотні 

(31,2 %)

1. Наказ (14,5 %) 

2. Осуд (8,4 %)

3. Викриття (8,3 %)

Низькочастотні 

(13,8 %)

1. «Всеохопна правда» (3,6 %)
2. Протиставлення (3,1 %)
3. Погроза (2,5 %)
4. Безособове звинувачення (2,3 %) 
5. Образа (2,3 %)
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ВИСНОВКИ 

 

Важлива роль дипломатії в запобіганні та розв’язанні конфліктів між 

країнами зумовлює суттєве значення такого типу інституційної розумово-

комунікативної діяльності, як дипломатичний дискурс, адже саме мова є 

«зброєю» дипломата. Особливої значущості та гостроти вербалізована 

діяльність дипломатів набуває в часи загострення криз, коли нагальною стає 

потреба дискредитації опонентів. Це визначає стратегію дискредитації як 

специфічну лінгвопрагматичну характеристику дипломатичного дискурсу, 

зокрема англомовного. 

У проведеному дослідженні проаналізовано промови американських 

дипломатів Д. Байєра, В. Нуланд, Дж. Пайєтта, С. Пауер, виголошені упродовж 

2013 – 2015 рр. з приводу військового конфлікту на сході України. У своїх 

промовах усі названі дипломати активно використовували  стратегію 

дискредитації на адресу РФ. 

Фрагменти промов американських дипломатів, що містять 

дискредитувальні висловлення та постають як реалізації відповідної стратегії, 

ідентифіковані на підставі властивої їм негативної тональності, 

ідентифікаторами якої виступають лексичні одиниці з негативною конотацією. 

Кількісні показники вживання таких лексичних одиниць засвідчують їхнє 

значне накопичення в дипломатичних промовах, що здійснює маніпулятивний 

мовленнєвий вплив на адресата, схиляючи його до мисленнєвої дискредитації. 

Дискредитація як одна з потужних конфліктних стратегій реалізується 

американськими дипломатами, оскільки наявна в промовах тема агресії / 

насильства з боку РФ повинна дати підстави до протидії, зокрема вербальної, з 

боку дипломатів США.  

За даними проведеного аналізу, стратегію дискредитації в англомовному 

дипломатичному дискурсі мовець реалізує за посередництвом наступних 

тактик: звинувачення, безособового звинувачення, викриття, «всеохопної 

правди», осуду, погрози, наказу, образи, згадування в негативному світлі, 

протиставлення. Кожну  з цих тактик характеризує конкретний визначений 

потенціал мовленнєвих актів, але загалом превалюють мовленнєві акти 

асертиви, що засвідчує переважно стверджувальний характер 

дискредитувальних висловлень. Кожній тактиці властивий певний, більший чи 

менший за обсягом набір лінгвальних маркерів, причому цей набір є нульовим 

лише для тактики безособового звинувачення. 

Подальший аналіз засвідчив, що серед усієї низки зафіксованих тактик 

реалізації стратегії дискредитації провідними, найпоширенішими в сучасному 

англомовному дипломатичному дискурсі є згадування в негативному світлі та 

звинувачення. Ці дві тактики мають високу частотність уживання, адже їхня 

сумарна частка становить понад 59,5 %. До групи тактик з середньою 

частотністю вживання належать тактики наказу, осуду та викриття, сумарна 

частка їхнього вживання складає 31,2 %. Група тактик із низькою частотністю 
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вживання включає «всеохопну правду», протиставлення, погрозу, безособове 

звинувачення, образу, що загалом становить 13,8 %.  

Також з᾽ясовано, що, маючи стверджувальний характер, висловлення 

дипломатів містять лексеми, які не мають чіткого значення. Серед них у 

промовах дипломатів зафіксовано такі, що реалізують прийом «анонімного 

авторитету» –  necessary / unnecessary, right, responsible, unlikely, critical, serious, 

significant, widespread, common, special, unacceptable, sufficient, futher – та 

виступають як інтенсифікатори. Встановлено, що, вдаючись до зумисної 

двозначності, дипломат за допомогою вищезгаданих лексичних одиниць 

оптимізує свій уплив на процес сприйняття адресатом мовлення. Такий прийом 

сприяє реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному 

дискурсі напередодні військового конфлікту та у фазах його чергового 

загострення. 

Перспективним напрямом подальшого дослідження вбачаємо вивчення 

способів та засобів реалізації мовцем інших стратегій у дипломатичному дискурсі, 

вивчення їхнього репертуару на матеріалі політичного дискурсу, аналізу впливу 

гендерних відмінностей на структурування дипломатичного дискурсу, а також 

дослідження способів реалізації стратегії дискредитації в інших видах дискурсу та 

на матеріалі інших мов. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Судус Ю. В. Мовленнєві тактики реалізації стратегії дискредитації в 

англомовному дипломатичному дискурсі.  ̶  Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».  ̶  Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2018.  

Дисертаційна робота присвячена дослідженню стратегії дискредитації, 

що є специфічною лінгвопрагматичною характеристикою сучасного 

англомовного дипломатичного дискурсу, а саме мовленнєвим тактикам, що 

сприяють її реалізації в дискурсі дипломатів США, зокрема в промовах 

чотирьох американських дипломатів – Саманти Пауер, Вікторії Нуланд, 

Джеффрі Пайєтта та Деніела Байєра – стосовно військового конфлікту на сході 

України, виголошених упродовж 2013  ̶  2015 рр.  

Реалізації стратегії дискредитації кореспондують з фрагментами 

дискурсу, котрі характеризуються негативною тональністю, індикаторами якої 

є лексичні одиниці з негативною конотацією. Мовленнєвими тактиками цієї 

стратегії є: звинувачення, безособове звинувачення, викриття, «всезагальна 

правда», осуд, погроза, наказ, образа, згадування в негативному світлі, 

протиставлення, з яких за частотністю вживання основними виявились дві – 

тактика згадування в негативному світлі та звинувачення. Кожна тактика має 

визначений потенціал засобів реалізації – мовленнєвих актів, серед яких 

переважають асертиви, та лінгвальних маркерів. 

Ключові слова: англомовний дипломатичний дискурс, дипломатична 

промова, стратегія дискредитації, мовленнєві тактики, мовленнєві акти, 

лінгвальні маркери. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

  Судус Ю. В. Речевые тактики реализации стратегии дискредитации 

в англоязычном дипломатическом дискурсе.  ̶  Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 «Германские языки». ̶ Запорожский 

национальный университет, Запорожье, 2018. 
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  Диссертационная работа посвящена исследованию стратегии 

дискредитации, которая является специфической лингвопрагматической 

характеристикой современного англоязычного дипломатического дискурса, а 

именно речевым тактикам, способствующим ее реализации в дискурсе 

дипломатов США, в частности в речах четырех американских дипломатов  ̶ 

Саманты Пауэр, Виктории Нуланд, Джеффри Пайетта и Дэниэла Байера  ̶  в 

отношении военного конфликта на востоке Украины, провозглашенных на 

протяжении 2013  ̶  2015 гг. 

 Реализации стратегии дискредитации корреспондируют с фрагментами 

дискурса, которые характеризуются отрицательной тональностью, 

индикаторами которой являются лексические единицы с отрицательной 

коннотацией. Речевыми тактиками этой стратегии являются: обвинение, 

безличное обвинение, разоблачение, «всеобщая правда», осуждение, угроза, 

приказ, обида, упоминание в негативном свете, противопоставление, из 

которых по частотности употребления основными оказались две  ̶  тактика 

упоминания в негативном свете и обвинения. Каждая тактика имеет 

определенный потенциал средств реализации  ̶  речевых актов, среди которых 

преобладают асертивы, и лингвальных маркеров. 

 Ключевые слова: англоязычный дипломатический дискурс, 

дипломатическая речь, стратегия дискредитации, речевые тактики, речевые 

акты, лингвальные маркеры. 

 

SUMMARY 

 

Sudus Y. V.  Speech Tactics of Discrediting Strategy in American English 

Diplomatic Discourse.  ̶  Manuscript.   

  Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04.  ̶ 

Germanic Languages.  ̶  Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018.  

 This dissertation is devoted to the study of the discrediting strategy, which is a 

linguistic and pragmatic characteristic of contemporary American English diplomatic 

discourse, namely, to speech tactics that contribute to its implementation in the 

discourse of the US diplomats.  

  Attention is focused on modern American English diplomatic discourse, in 

particular on the US diplomats’ speeches of 2013  ̶  2015, and related to the military 

conflict in the eastern Ukraine. The object of the study is the American English 

discourse of the US diplomats, which contains speech tactics of discrediting strategy. 

The subject matter is the tactics of the U.S. diplomats aimed at implementing the 

discrediting strategy on the eve of military conflict in the eastern Ukraine and during 

the phases of its aggravation.   

  The research was based on 97 speeches of the US diplomats, namely: S. Power, 

V. Nuland,  J. Pyatt, and D. Baer during 2013  ̶  2015, published on official web 

pages (https://ukraine.usembassy.gov, http://www.washingtonpost.com). 930 

statements were analysed through content analysis with a continuous sampling 

method. The method revealed a set of speech tactics that contributed to the 

https://ukraine.usembassy.gov/
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diplomats’ successful implementation of discrediting strategy.  

  It was revealed that discrediting strategy is one of the most powerful conflict 

strategies of the American English diplomat verbal behavior, which is implemented 

in the diplomatic discourse by means of such tactics as: accusation, impersonal 

accusation, disclosure, “universal truth”, condemnation, threat, order, negative 

mentioning and contrast. The leading verbal tactics of implementing the discrediting 

strategy in the American English diplomatic discourse are tactics of negative 

mentioning and accusation. These speech tactics are implemented in American 

English diplomatic discourse by direct assertive speech acts, as well as by certain 

verbal markers, the use of deliberate ambiguity, namely by “weasel words”.  

  The study also found that the diplomats’ statements of affirmative nature 

contained words that did not have clear meaning and may affect the recipientʼs 

perception of the words of the communicative message in general, thereby 

contributing to the implementation of the discrediting strategy in the diplomatic 

discourse. Among them, in the speeches of the US diplomats, there were recorded the 

following weasel words: “necessary / unnecessary”, “right”, “responsible”, 

“unlikely”, “critical”, “serious”, “significant”, “widespread”, “common”, “special”, 

“unacceptable”, “sufficient”, “further”. It was proved that the use of intentional 

ambiguity used by the US diplomats, based on the so-called “weasel words” has an 

effect on the process of perceiving the diplomatʼs speech by the addressee, thus 

serving as one of the methods that contribute to the implementation of the 

discrediting strategy in the American English diplomatic discourse on the eve of 

military conflict and during the phases of its further aggravation. 

The practical significance of the results obtained is that the main provisions 

and conclusions of the dissertation can be used in courses of theoretical grammar 

(“Analysis of Discourse”, “Pragmatics of Sentence”), general linguistics (“Language 

and Speech”, “Language and Communication”), communicative linguistics (“Nature, 

Components and Forms of Communication”), theory of linguistic communication 

(“Communicative resources”, “Linguistic Structural Approach to Verbal Code in 

Communication”, “The Organization of Speech Code in Communication”, “Tactical, 

Strategic and Speech Act Potential of Verbal Communication”) in English practice 

classes to develop communication skills and competence of students.  

The perspective of the further research is to study other strategies of the 

speaker, tactics of their implementation, gender differences in the diplomatic 

discourse, as well as other types of discourse in other languages.  

Key words: American English diplomatic discourse, diplomatic speech, 

discrediting strategy, speech tactics, speech acts, verbal markers. 
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