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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Сьогодні дискурсологія активно утверджується в лінгвістичних студіях. 

Відтак посилюється інтерес до різноманітних типів і різновидів дискурсивної 
діяльності. Політичний дискурс через його значущість для  суспільного життя 
привертає увагу дослідників. Зокрема, мовознавці визначають його загальні 
характеристики (А. М. Баранов, А. Д. Бєлова, К. С. Серажим, О. Й. Шейгал, 
Е. В. Будаєв), вивчають стратегії й тактики (Є. В. Богатирьова, О. В. Горіна, 
М. С. Дорофеєва, О. В. Дмитрук, М. Л. Ільченко, Л. Л. Славова, О. М. Паршина, 
В. А. Ущина, І. А. Юшковець, О. О. Сідак, R. Wodak, N. Fairclough, D. Graber, 
Е. Samir), аналізують ідіодискурси окремих політиків (О. В. Горіна, Л. Л. Славова). 
Проте всі перелічені розвідки акцентують увагу саме на мовленнєвій поведінці 
політиків. Дослідження мовлення пересічних громадян, які не є політиками-
професіоналами, але активно обговорюють політичні проблеми, здійснено на 
матеріалі російської мови (М. Д. Голев, Т. І. Стексова, С.  М.  Плотнікова, 
В. В. Феніна). Дискурс реагування у просторі політичного дискурсу та дискурс 
суспільної думки розглянуто на матеріалі англійської мови (С. А. Домишева, 
Е. В. Будаєв). 

Очевидно, що розумово-комунікативна діяльність електорату – важливого 
учасника політичного дискурсу – на сьогодні ще недостатньо висвітлена в наявних 
дослідженнях. Такий стан речей не виправданий з огляду на значущість впливу 
електорату в боротьбі за владу, що постає головною метою політичного дискурсу 
(О.  Й. Шейгал). Крім того, відкритість та інформатизація сучасного медійного 
простору надає широкі можливості для ознайомлення з думкою електорату, 
висловленою в рубриках Comments, Voices, Opinions, Letters британських та 
американських  медіа on-line та  в електронних коментарях.  

Виходячи з цього, в дисертаційній праці зосереджено увагу на вивченні 
розумово-комунікативної взаємодії учасників електорального сегмента 
англійськомовного політичного дискурсу. Діяльність електорату спрямована на 
спонукання влади до тих дій, які, на думку виборців, є для них оптимальними. Саме 
тому актуальності набуває висвітлення спонукальної інтенції мовлення електорату. 
У счасних лінгвістичних розвідках мовленнєва інтенція потрактована з різних 
позицій (Ф. С. Бацевич, Л. Р. Безугла, О. О. Селіванова, Дж. Серль).  У нашому 
дослідженні ми розуміємо її як вихідну точку когнітивно-комунікативної діяльності, 
що передує вибору стратегій і тактик комунікантів. Отже, вибудовується логічний 
ланцюжок: інтенція – стратегія – тактика – засоби реалізації. При цьому 
прагмакомунікативна природа інтенції та стратегії зумовлюють вивчення саме 
засобів реалізації лінгвопрагматичного потенціалу спонукальної інтенції. 

Актуальність дослідження зумовлена домінуванням у сучасній лінгвістиці 
принципів когнітивно-комунікативної парадигми, з позицій якої уможливлюється 
виокремлення такої важливої характеристики електорального сегмента 
англійськомовного політичного дискурсу, як реалізація спонукальної інтенції. З 
огляду на це виникає необхідність розкрити зв’язки між цією інтенцією та 
стратегіями й тактиками, що сприяють її імплементації, а також виявити потенціал 
лінгвопрагматичних засобів реалізації стратегій і тактик комунікантів. Актуальність 
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дослідження підсилюється суспільною значущістю політичного дискурсу та 
важливою роллю електорату в ньому.  

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами.  Дослідження 
виконано в межах комплексної наукової теми факультету  романо-германських мов 
ДВНЗ “ДДПУ” ГІІМ “Формування іншомовної комунікативної компетентності з 
погляду когнітивно-дискурсивного аналізу розвитку мови як біокультурного 
гібриду” (номер державної реєстрації 011617А21101(08). Тему дисертації 
затверджено на засіданні вченої ради Горлівського державного педагогічного 
інституту іноземних мов  (протокол № 4 від 27 листопада 2008 р.), перезатверджено 
(протокол №2 від 24 вересня 2015 року) та уточнено (протокол № 9 від 22 березня  
2017 року) на засіданні вченої ради ДВНЗ “ДДПУ” Горлівського інституту 
іноземних мов. 

Мета роботи полягає у встановленні лінгвопрагматичного потенціалу 
стратегій і тактик спонукальної інтенції як механізму мовленнєвого впливу 
представників електорату на політиків.  

Досягнення мети передбачає вирішення таких  завдань: 
 уточнити характеристики політичного дискурсу, зокрема його 

електорального сегмента;    
 визначити співвідношення між поняттями інтенції та стратегії й 

обґрунтувати сутність спонукальної інтенції;  
 окреслити діапазон стратегій і тактик, які втілюють спонукальну інтенцію в 

мовленні електорату; 
 здійснити інвентаризацію мовних засобів вербалізації виявлених стратегій і 

тактик; 
 висвітлити основні сфери суспільно-політичного життя, що знаходять 

відображення в мові у процесі реалізації спонукальної інтенції; 
 продемонструвати зв’язок між категоріями експресивності й категоричності 

спонукання; 
 визначити спектр засобів експресивності, що сприяють реалізації  

спонукальної інтенції, на фонографічному, лексико-семантичному та  
синтаксичному рівнях мови. 

Об’єктом дослідження є висловлення представників англійськомовного 
електорату, у яких реалізовано спонукальну інтенцію. 

Предметом аналізу постають стратегії, тактики та лінгвопрагматичні засоби, 
використовувані для реалізації спонукальної інтенції в англійськомовному 
політичному дискурсі.  

Провідним методологічним принципом дослідження є антропоцентризм 
(Н. Д. Арутюнова, А. Д. Бєлова, Т. А. ван Дейк, В. І. Карасик),  із позицій якого  
дискурс аналізують в аспектах його породження з урахуванням приналежності 
мовця до окремого соціального статусу, з урахуванням його прав та обов’язків, що 
дає змогу повніше розкрити специфіку електорального сегмента англійськомовного 
політичного дискурсу, зокрема реалізовану в ньому спонукальну інтенцію. Окрім 
цього принципу, методологія дослідження інтегрує елементи дискурсивної 
прагмалінгвістики  (М. Л. Макаров, А. П. Мартинюк, О. І. Морозова, І. Є. Фролова, 
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І. С. Шевченко) та прагмастилістики (І. В. Арнольд, О. М. Гончарук, О. М. Корінь, 
С.   М. Мороховський,  Л. С. Піхтовнікова, А. М. Суддя,  І. М. Яремчук). 

Дібраний емпіричний матеріал піддано лінгвістичному аналізу із застосуванням 
спеціальних методів дослідження, які сприяли вирішенню поставлених завдань у 
роботі. Для визначення стратегій і тактик спонукальної інтенції використано 
дискурсивний метод. У визначенні лінгвальних особливостей реалізації спонукальної 
інтенції провідним постає метод структурно-семантичного аналізу. Для з’ясування 
лексичного потенціалу часткового негативного оцінювання і способів кодування 
заборони залучено метод лексико-семантичного аналізу. З метою демонстрації 
прагматичної еквівалентності імпліцитного спонукання було застосовано 
трансформаційний аналіз. Метод мовленнєво-актового аналізу встановлює 
особливості реалізації комунікативних стратегій, використовуваних електоратом у 
мовленні. Метод контекстуально-культурологічного аналізу залучено з метою 
інтерпретації прецедентних ситуацій. Метод семного аналізу – для розкриття 
семантичного обсягу номінацій, якими вербалізовано ядерний смисловий компонент 
danger (небезпека). Метод кореляції лінгвальних явищ із соціальними – для 
встановлення зв’язку між мовною репрезентацією стратегій спонукальної інтенції в 
мовленні електорату та сферами суспільно-політичного життя. Метод 
стилістичного аналізу сприяв встановленню сукупності стилістичних засобів, 
використаних у процесі реалізації спонукальної інтенції. Метафоричне 
моделювання допомогло визначити типи джерел метафоричної експансії. За 
допомогою контекстуально-інтерпретаційного методу проаналізовано значення 
абстрактних лексичних одиниць, метафор, алюзій, трансформованих фразеологізмів, 
продемонстровано, як експресивні мовні засоби посилюють категоричність 
спонукання. Елементи методів кількісного і статистичного аналізу виявилися 
необхідними для з’ясування параметрів якісно-кількісного варіювання 
комунікативних стратегій і мовних засобів, ужитих для їхньої реалізації. 

Матеріалом дослідження слугують тексти рубрик Comments, Opinions, Voices, 
Letters британських і американських медіа он-лайн (The Guardian, The Independent, 
The Express, The Financial Times, The Economist, The Mail Post, The Washington Post, 
The New York Times). Загалом було виокремлено та проаналізовано 2824 
англійськомовних спонукальних висловлювань, дібраних методом суцільної 
вибірки. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше піддано 
комплексному аналізу особливості реалізації спонукальної інтенції в розумово-
комунікативній діяльності електорату – важливого складника англійськомовного 
політичного дискурсу. Зокрема, вперше визначено співвідношення понять “інтенція” 
та “стратегія”; з’ясовано природу спонукальної інтенції; встановлено діапазон 
стратегій і тактик, що беруть участь в імплементації спонукальної інтенції; 
схарактеризовано лінгвальні, соціолінгальні та прагмастилістичні параметри 
визначених стратегій і тактик; запропоновано підхід до трактування експресивності  
як способу підвищення категоричності спонукання; встановлено спектр 
експресивних засобів, залучених для реалізації  спонукальної інтенції, на 
фонографічному, лексико-семантичному і синтаксичному рівнях мови. Крім цього, 
уточнено специфіку та значущість електорального сегмента англійськомовного 
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політичного дискурсу. 

Теоретичне значення праці полягає в тому, що отримані результати є 
внеском у такі галузі англістики, як дискурсологія (опис електорального сегмента як 
важливого складника політичного дискурсу); комунікативно-дискурсивні студії 
(виявлення співвідношення понять інтенції та стратегії); лінгвопрагматика (аналіз 
лінгвопрагматичного потенціалу спонукальної інтенції); соціолінгвістика 
(систематизація знань про англійськомовну політичну дійсність, що знаходить 
вербальну об’єктивацію в процесі реалізації спонукальної інтенції представників 
електорату). Тлумачення експресивності як способу реалізації категоричності 
спонукання є внеском у прагмастилістику.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 
можуть бути використані в нормативних курсах із теоретичної граматики 
англійської мови (розділи “Прагматика речення”, “Синтаксис речення”, “Семантика 
речення”), лінгвостилістики, загального мовознавства (розділи “Мова і суспільство”, 
“Мова і мислення”), у розробці та впровадженні спецкурсів із дискурсології, теорії 
комунікації, політичного мовлення, прагмалінгвістики, у навчально-методичній 
роботі – для укладання підручників, навчальних і методичних посібників із 
проблематики дослідження, при написанні наукових праць із англійської філології. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 
дисертації висвітлено в доповідях на наукових і науково-практичних міжнародних 
конференціях: “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, 
2016),  “Мови і світ: дослідження та викладання”  (Кропивницький, 2017), “Сучасні 
лінгвістичні парадигми” (Бахмут, 2017), “Дослідження молодих науковців у галузі 
гуманітарних наук” (Бахмут, 2017 р.), “Мовна комунікація і сучасні технології у 
форматі різнорівневих підсистем” (Горлівка, 2008 р), “Лінгвістичні аспекти мовної 
комунікації: функціонально-прагматичний, семантичний та когнітивний параметри 
дослідження” (Горлівка, 2008 р), на засіданнях кафедри германської філології ДВНЗ 
“ДДПУ” ГІІМ (2015 – 2017 рр.).  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 
11 публікаціях, із них 6 статей у фахових журналах України, з них 1 – у 
співавторстві (особистий внесок здобувача полягає в аналізі емпіричного матеріалу, 
визначенні семантичних компонентів прохібітиву та їхньої специфіки), 1 стаття – в 
іноземному виданні (Австрія), а також четверо тез і матеріалів доповідей на 
міжнародних науково-практичних конференціях. Загальний обсяг публікацій 
становить 4,9 друкованих аркушів. 

Структура та обсяг праці. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із 
висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 
(405 позицій), списку джерел ілюстративного матеріалу (288 позицій) і додатків 
(9 таблиць). Загальний обсяг дисертації становить 274 сторінки, обсяг основного 
тексту – 190 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження 
актуалізації спонукальної інтенції в електоральному сегменті 
англійськомовного політичного дискурсу” з’ясовано, що найширше поле 
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дослідження політичної дійсності з урахуванням усіх її учасників, їхнього 
соціального статусу, комунікативної ролі, напрямку лінії спілкування забезпечує 
феномен політичного дискурсу. Влада як дискурсотвірний концепт політичного 
дискурсу та боротьба за владу як його провідна мета (О. Й. Шейгал) разом із 
учасниками зумовлюють виявлення в ньому електорального сегмента, в основу 
виявлення якого покладено статус учасника політичного дискурсу – представника 
електорату.  

Пересічні громадяни включаються в розумово-комунікативну діяльність, якою 
реагують на дискурс політиків, виражають власні ідеологічні позиції, демонструють 
свою участь у політиці, впливають на суб’єктів влади і примушують можновладців 
діяти в інтересах громадськості, тобто електорату. Звідси випливає важливість 
спонукальної інтенції в мовленнєвій діяльності електорату в політичному дискурсі, 
реалізація якої не може не  впливати на формування й розвиток державно-цивільних 
відносин. 

Розглянуто способи інтерпретації поняття “інтенція” в сучасних наукових 
працях і встановлено кореляцію між явищем інтенції та категорією спонукання.  
Найбільш значущими аспектами інтенції, на яких наголошують науковці,  постають 
її психічна та соціальна природа, домовний етап виникнення, властивість бути 
першоджерелом мовленнєвої діяльності, найтісніший зв’язок зі свідомістю та метою 
комунікації. Мовленнєву інтенцію тлумачимо як внутрішній психоментальний 
заряд / імпульс, що виштовхує назовні мовленнєву дію та керує процесом інтеракції 
між комунікантами. 

Комунікативна стратегія є необхідним компонентом спілкування в межах 
будь-якого типу й жанру мовлення. Вона охоплює всю сферу побудови комунікації, 
постає інструментом соціальної взаємодії. У нашому дослідженні комунікативну 
стратегію тлумачимо як мовну об’єктивацію комунікативного наміру мовця, 
сформованого на підставі використання колективного досвіду для досягнення 
власних потреб (І. Є. Фролова).  

Спільними рисами комунікативної інтенції і стратегії є зв’язок із кінцевою 
метою спілкування, із феноменом впливу на адресата, наявність когнітивного і 
соціального планів, глибинний зв’язок із мотивами, потребами та бажаннями. 
Визначено, що інтенція має ментально-психічну природу, а стратегія – ментально-
комунікативну. Вона створює передумови реалізації певної стратегії, відкриває 
систему вибору з наявних альтернативних прийомів утілення стратегічного задуму. 
У складному процесі породження мовленнєвої діяльності етап формування інтенції 
передує етапу виникнення стратегії.   

З’ясовано, що для імплементування інтенції адресант має вибудувати 
стратегію мовлення, яка відіграє роль інструмента втілення певної інтенції. Її 
конкретизують тактики, що втілюються мовними засобами, котрі сприяють 
реалізації відповідної інтенції.  

Установлено, що категорія спонукання постає підґрунтям спонукальної 
інтенції, яка взаємопов’язана з категорією волевиявлення, мотивацією, 
конситуацією, сукупністю екстралінгвістичних і когнітивних чинників. У контексті 
політичного дискурсу спонукальну інтенцію розглядають як прагматичне явище, 
вмотивоване активною суспільно-політичною позицією суб’єкта політичної 
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комунікації, який використовує мову як інструмент для впливу на свідомість 
політиків із метою спонукати, відкоригувати свою діяльність відповідно до інтересів 
суспільства. В основу спонукальної інтенції покладено потребу представників 
електорату впливати на діяльність політиків. Використані громадянами стратегії й 
тактики слугують об’єктивації волевиявлення представників електорату. 

Другий розділ “Лінгвальні та соціолінгвальні параметри реалізації 
спонукальної інтенції в електоральному сегменті англійськомовного 
політичного дискурсу” присвячено створенню типології стратегій і тактик, 
уживаних англійськомовним електоратом у процесі реалізації спонукальної інтенції, 
визначенню специфіки їхньої актуалізації на лінгвальному та соціолінгвальному 
рівнях.  

Установлено, що репертуар стратегій, покликаних репрезентувати 
спонукальну інтенцію, охоплює стратегії негативного оцінювання, прецеденту, 
заклику, погрози, вимоги, застереження, заборони, кожна з яких представлена 
своїми тактиками. 

З’ясовано, що прагматичні інтенції оцінки та спонукання мають органічний 
узаємозв’язок, співіснують та взаємодоповнюють одна іншу в тому сенсі, що 
негативна оцінка постає потужним мотивом для генерації спонукальної інтенції. 

Для реалізації стратегії негативного оцінювання електорат спирається на 
опозиції “експліцитність – імпліцитність”, унаслідок чого користується тактиками 
експліцитного спонукання (Finally, a memo to Jeremy Corbyn. Steer well away from 
any involvement in the Brexit process. It is a can of worms. The dilemma between 
remaining in the single market and restricting immigration from the EU is insolvable (Ian 
Rutledge) та імпліцитного спонукання, в яких експлікації підлягає лише негативно-
оцінний компонент, а директивна пропозиція  вибудовується логіко-інференційним 
шляхом (Under the present system, a change in government during negotiations would be 
chaotic (D. Williams) → Don’t make a change in government during negotiations. 

Лінгвальні особливості стратегії негативного оцінювання виявляють себе на 
лексичному рівні, де актуальною постає пейоративна лексика загально-оцінного 
значення bad, worse, not good (So Monbiot’s petition to challenge the legitimacy of the 
Brexit vote should be supported by democrats everywhere. But a repeat vote is a bad 
idea (N. Mayer), а також лексика частково-оцінного, зокрема, інтелектуального 
значення (Corbynistas now control the Labour Party – but they would be unwise to 
deselect their critics (А. Grice ), емоційного (But, having witnessed the appalling manner 
in which the EU treated Greece, I believe the EU must radically reform if it is to continue 
to enjoy our unalloyed allegiance (B. Birnberg), морального (Tax avoidance is immoral – 
it should be a crime (anne21), нормативного (A revaluation of domestic dwellings is long 
overdue and it is needed to put local authority finance on a sound footing (H. Land), 
телеологічного  та утилітарного  значення (Compared with my generation, the young 
are getting a rotten deal; our politics have failed them, and it’s time to do something about 
it (O. Jones).  

Під стратегією прецеденту розуміємо мовленнєву поведінку використання 
знання прецедентних ситуацій для досягнення комунікативних цілей. В основу 
розмежування тактик покладено знак оцінювання прецедентної ситуації. 
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Якщо прецедентна ситуація, на яку спирається адресант як на перевірений 

досвід, маркується знаком плюс – актуалізується тактика позитивного прецеденту, 
якою він підштовхує владу копіювати  модель поведінки (Could it be that we have 
something to learn from other countries about how relations between government and 
parliament can be managed when negotiating deals with Brussels if a parliamentary 
majority for their outcome is uncertain. From Denmark, for example (P. Astley); якщо 
маркується знаком мінус – актуалізується тактика негативного прецеденту, якою 
адресант намагається переконати адресата не повторювати помилок попередників 
(We are in a 1940 situation and it is incumbent on Corbyn to lead to a “coalition of the 
sensible” to avoid the cliff edge. What’s stopping him? (M. Penney). 

Для кристалізації феномену прецедентності в мовну форму адресант 
послуговується засобами лексичного рівня, де провідне місце належить таким 
одиницям, які акцентують семантику подібності, моделі поведінки та її повтору: 
прикметники same, such, similar, іменники example, style, pattern, model (Norway has 
a very constructive and involved engagement with the EU. I do hope that the UK will come 
to understand how well the Efta model would work for us (G .Osborne), дієслівні 
сполучення to take a lesson from, to learn from, to follow the plan / the route (We’d do 
better economically, socially and morally as a nation if we followed Denmark…. In 
Denmark, any home or land left empty or unused for six months must be sold, only Danish 
residents can buy land, and it has a land value tax (P. Nicolson), сполучники like, as 
(What is required is: rent control, as in Germany (Kate Macintosh). Для реалізації 
стратегії прецеденту на синтаксичному рівні активна роль належить складним 
реченням із атрибутивним підрядним, підрядним додатковим та обставинним часу: 
Greece should do what Iceland did. This is another bank bailout (Justthefactsman). 
Використовуються речення, що містять алюзію: What you need is another Maggie 
Thatcher (Waynе Hayes).  

Стратегія заклику передбачає емоційно-забарвлене, ідеологічне звернення 
електорату до своїх однодумців із метою підвищення їхньої суспільно-політичної 
активності в боротьбі з політичним супротивником заради покращення свого життя. 
На підставі критерію адресованості виділяємо тактики заклику до означеного 
адресата (Time for the Israeli people to vote this hooligan out – once and for all 
(richieroma), відносно-означеного – із займенниками we, you, еveryone (If we wish to 
avoid further criminal acts like the Crimean Anschluss, we have to stand up to fascist 
Corporal Putin now (realitybabes) і передбачуваного адресата, які притаманні 
імперативним формам (Stand together and vote together to kick out the corrupt self-
serving traitors (Datona). 

Широковживаними конструкціями для об’єктивації тактики заклику є імперативні 
(Let’s defeat these lunatics with every weapon available (stringvestor) та з модальними 
дієсловами (The separate anti-Brexit bodies should now urgently unite to form a cross-
party democratic alliance to stop Brexit before time runs out (Dick Taverne). Також 
застосовуються речення перформативні (I must agree, though it comes with much 
sadness as a Tory supporter, and I must urge other Tory waverers to follow me in voting 
Labour on 8 June (J. Adams), зі зворотом It’s (Time) (It’s time for the 48%-plus to say 
enough is enough (M. Lister), питальні (Will the plebs unite to defeat this anti-union idea 
(AFKAliverbird) та номінативні (NO MORE BUSHЕS!!! (spytheweb). Розповідні 
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речення констатують наявність можливості або ресурсів реалізації дії заклику, 
пріоритетність завдання перед виконавцем: Our task now as a nation is to enable the 
NHS to properly adapt to medical advances and public expectations (Bruce Keogh). 

Стратегія заклику має агональну природу, оскільки висловлення, що 
реалізують цю стратегію, зазвичай спрямовані на боротьбу з політичним 
супротивником. Вона також відіграє роль механізму самоорганізації суспільства. 

Cтратегія погрози постає способом впливу на діяльність адресата проти його 
волі. Адресант намагається викликати почуття страху в адресата шляхом анонсування 
можливості позбавлення його цінностей. Залежно від способу вербалізації мотиву 
погрози виокремлено тактики погроз експліцитно-обґрунтованих (The English will 
not forgive Labour for selling out to the toxic SNP (Piddlesticks) та імпліцитно-
обґрунтованих (Indeed! Time for Greece to default and get the hell out of there! 
(OurPlanet).  

Виявлено, що з метою актуалізації стратегії погрози вживаними є імперативні 
речення (Let’s start a movement to stop our financial aid to Israel! (Fairdeal) і складні 
конструкції – складнопідрядні (Kenya’s president should face sanctions if he continues 
to oppress the opposition and the press (P. Toynbee) та складносурядні (We are leaving 
Europe and they must accept that or themselves leave the House of Commons 
(Widdecombe). Іншими засобами є речення з модальними дієсловами (Holding strong 
views on Europe is one thing but refusing to accept the results of a national referendum is 
quite another and those who do so must pay the penalty (A. Widdecombe), зі зворотом 
It’s (Time), розповідні конструкції, що називають інструмент погрози (Political hate 
is a very powerful weapon in the ballot box (languageandgenes), питальні структури 
(Will those who contract killing out to others ever come to trial? (ITeacup). Стратегія 
погрози є вербальною формою сублімації агресивно-емоційного стану суспільства. 

Адресант  звертається до стратегії вимоги в ситуаціях усвідомлення  свого 
громадянського права вимагати певну модель поведінки від влади або в ситуаціях 
небажання адресата виконати спонукальну дію, яке найчастіше зумовлено високим 
ступенем складності її реалізації, що потребує додаткових зусиль від виконавця, а 
тому й додаткового натиску від прескриптора. Реалізація цієї стратегії 
характеризується уживанням двох тактик: конкретно-адресованої вимоги, в якій 
есплікується виконавець дії (The Tories should be defending union rights: capitalism 
depends on them (A. Chakrabortty) та загальної вимоги, яку розподілено на об’єктно-
орієнтовані вимоги, в яких акцент поставлено на політичних процесах або явищах і 
на змінах, які мають з ними відбутися, на думку мовця (State investment, not an EU 
exit, is needed to kick-start work … (P. Toynbee), та бенефіціантно-орієнтовані вимоги, 
що висвітлюють суб’єкта, на користь якого спрямовано необхідні, з позиції 
адресанта, дії (Surely those who struggle against injustice should be honoured, not those 
who impose it (O. Jones). 

Лінгвальний арсенал стратегії вимоги охоплює: речення імперативні (Create 
jobs and only then, if really necessary, put pressure on those few fit who refuse to work 
(jessthecrip), з модальними дієсловами, зі зворотом It’s (Time) (It’s time to untangle the 
mess in Syria (D. Ignatius), з перформативними елементами (We demand the chancellor 
ends austerity now (Joseph Stiglitz). Розповідні речення вербалізують семантику 
відсутності очікуваних дій від влади, бажаності та права електорату, обов’язку 
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влади: There are real pressures on the defence budget, but the Government’s duty to keep 
people safe applies in hospitals too (Grice). Окрім того, застосовуються номінативні 
(Full-employment now! (Toeparty), складнопідрядні (What we now need is a much 
stronger green narrative from other parts of government, not least on housing and 
transport, and an unequivocal commitment to match and then exceed current EU 
environmental standards (S. Spiers) та питальні конструкції (Where is the voice of this 
UK government? (P. Brandwood).    

Стратегію застереження визначено як вербальний результат аналітичної 
діяльності мовця з приводу наявної суспільно-політичної ситуації, який подається як 
прогноз можливого негативного розвитку подій. Ця стратегія орієнтована на 
корекцію діяльності влади шляхом акцентування уваги на джерелі небезпеки або 
через розкриття змісту можливих негативних, небажаних наслідків, якщо 
заплановану дію буде вчинено або якщо наявний стан справ триватиме.  

В основу класифікації тактик, що репрезентують стратегію застереження, 
покладено спосіб вербалізації стрижневого смислового компонента danger 
(небезпека) і виокремлено тактики експлікації, імплікації,  образного подання семи 
danger (небезпека):  The danger of Britain being embroiled again in the Afghan morass is 
real (О. Jones);  The UK is a very rich country in global terms and, if we do not send out a 
strong signal, we shall continue to attract illegal immigrants (xpeters) → … we risk to 
continue to attract illegal immigrants; Despite Trump’s rhetoric about a ‘very big and 
exciting’ trade deal the UK risks putting too many eggs in his basket (Grice). 

З’ясовано, що корпус лексики, яка актуалізує компонент danger (небезпека)  в 
мовленні електорату, утворюється: лексемами danger, dangerous, endanger; 
лексичними одиницями, в яких сема danger (небезпека)  закріплена в словникових 
дефініціях risk, disaster, damage, threat; словами з високим ступенем абстрактності 
chaos, mess, problem, trouble. До образно-експресивного способу номінації належать 
прецедентні ситуації, алюзії, фразеологізми та метафори. 

Мовна імплементація стратегії застереження має такі структурно-семантичні 
особливості: імперативні (Beware: this Russian cyber warfare threatens every 
democracy (N. Nougayrede), перформативні (I warn you not to be poor, not to grow old, 
never to be sick ... never to vote tory (Ikonoclast) і модальні конструкції (Finally, Corbyn 
is no longer an insurgent. He has to tread more carefully on internal party questions 
(M. Kettle). Корпус простих розповідних речень висвітлює джерело небезпеки 
(A Cameron/Farage coalition would be an utter disaster for this country  (blairsnemesis), 
адверсіанта небезпечної дії (And most alarming of all, seven in 10 NHS workers told us 
that cuts and underfunding were putting patients at risk (F. O’Grady), превентивну дію 
(Without some sensible compromise on migration, populism will get out of control 
(Zakaria), лихі наміри  з боку влади (The Tories are intent on getting their grubby little 
hands on the NHS budget (biggraham).   

Складносурядні та складнопідрядні конструкції є активними засобами 
репрезентації стратегії застереження: The chancellor must commit to fair funding for all 
NHS workers, or the staffing crisis in our hospitals will deepen (F. O’Grady); Unless we 
stop sticking our heads in the sand and confront these issues on how we sustain the NHS, 
the risk is it will not be able to continue saving lives as it does every day (C. Umunna). 
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Застереження вербалізується також за допомогою креолізованого тексту: … Net 
migration of 300,000 a year + more births than deaths = Long term disaster (DaveDavis). 

Електорат послуговується стратегією заборони в разі ідентифікації діяльності 
влади як такої, що не відповідає інтересам суспільства, його цінностям,  тому  
адресант має намір зупинити цю діяльність шляхом її заборони, тобто вона 
вживається не як превентивний захід, а як реакція на те, що відбувається.  

Уживання стратегії заборони розподілено на тактики заборон означено-
референтних  (No government should willingly give up the best economic option for our 
country at this stage without even trying to retain it (C. Umunna), неозначено-
референтних, в яких фокусується увага на прохібітивній дії (There should be no 
Western military intervention in Syria (Taku2), та відносно-референтних заборон із 
використанням неозначених займенників one, you, we (We are not officially at war 
with Iran and cannot act as though we are  (karlo). 

У реалізації  прохібітивної стратегії активно застосовується пермісив to allow, 
що поєднується із заперечною модальністю must not / should not /can not: …but 
collecting household waste should be a key function of local authorities and they must not 
be allowed to downgrade it. It’s time to enforce this by law (C. Hines). Підставою для 
накладання заборони в розповідних конструкціях постає відсутність доцільності 
реалізації дії з уживанням таких прикметників, як  pointless, not worth; непридатність 
суб’єкта до виконання діяльності, що виражається сполученнями  not fit, not suitable; 
неприйнятність дії з уживанням лексики з семою неприйнятності unacceptable, 
unthinkable, inappropriate, to have no place; відсутність законності: Theresa May has 
not obtained the mandate for Brexit she was seeking and it is now surely pertinent to 
question the Tories’ right to sole ownership of negotiations with the EU (G. Lee).   

Установлено, що репрезентація заборони здійснюється за допомогою 
риторичного запитання, яке констатує відсутність правомірності, необхідності, 
бажаності, причини виконання дії, або містить вказівку на зухвалість поведінки 
адресата чи третьої особи: How can the Tories lead Britain when they barely understand 
it?  (M. Kettle); Just who gave the west the right to interfere in the affairs of other 
countries (Bailliegillies). 

Соціолінгвальний аспект розвідки висвітлює сукупність лексичних маркерів, 
якими об’єктивуються певні фрагменти суспільно-політичної дійсності у процесі 
реалізації спонукальної інтенції в електоральному сегменті політичного дискурсу, а 
також встановлюються певні соціальні чинники або закономірності, які впливають 
на вибір тієї чи тієї мовної форми в мовленні представника електорату. 

За результатами дослідження стратегії прецеденту було встановлено, що 
джерела прецедентної ситуації мають суспільно-культурне походження і 
включають:  досвід інших країн (Britain could learn from Denmark, where property 
taxes are split between land and buildings and go to the government, before redistribution 
(N. Falk), висловлювання авторитетних осіб, діяльність відомих політичних осіб 
(More broadly there are lessons to be learned from history such as former US president 
Teddy Roosevelt, who saw that capitalism in the 1890s had warped out of shape 
(S. Pollard), суспільно-політичні явища або події, прецедентні тексти і власний 
досвід. Із цією метою активно застосовуються іменники-власні назви, що 
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позначають країни, авторитетних осіб, події, назви відомих творів, та особовий 
займенник I.  

Семантичний аналіз каузованої дії висловлень, що реалізують стратегію 
заклику в  електоральному сегменті політичного дискурсу виявив, що вони 
співвідносяться з етапами ситуації суспільно-політичного протистояння, зокрема: 
етап активізації  свідомості суспільства передається дієсловами діяльності 
свідомості to realize, to understand, to grasp, to judge, to wake up; етап консолідації 
однодумців вербалізується за допомогою дієслів to unite, to combine та прислівників 
together, collectively (Electors who have previously supported various small parties are 
realizing that they can only beat the Tories if they combine to help maximize the Labour 
vote (F. Prideaux); етап усунення політичного супротивника репрезентовано 
дієсловами to defeat, to dump, to crush, to wreck, to smash, to dispose, to remove, to vote 
/ kick / boot / keep / out; вуличні акції протесту представлено лексемами 
demonstration, rally, revolution, strike, to stand up, to rise up, to resist (We are living in a 
dictatorship. Time for a revolution, methinks (Dinsmoor). Етап збереження своїх 
позицій передбачає захист цінностей від посягань супротивника й виражається 
дієсловами to defend, to protect, to save, to fight for. 

Аналіз семантики каузованої дії / стану висловлень із інтенцією вимоги 
уможливив класифікацію вимог сучасного англійськомовного електорату, які 
висуваються на адресу влади та віддзеркалюють політичні інтереси суспільства. До 
складу цієї класифікації входить вимога скасування дій, яка спрямована на 
призупинення функціонування певних систем, організацій, законів, що не 
схвалюються суспільством. Для її вербалізації застосовуються дієслова із 
відповідною семантикою: to end, to abandon, to drop, to ditch,  to scrap, to  block, to  
demolish, to abolish (Floridians should scrap these retrograde, racist voting laws 
(J. Rogin). Вимога залишення посади вмотивована невдоволенням громадян 
діяльністю політиків, які обіймають керівні посади, і репрезентована дієсловами to 
resign, to quit, to go, to step down / back, to impeach, to dismiss, to sack, to remove. 
Лексичними маркерами вимоги транспарентності є такі одиниці: transparency, 
clarity, openness, transparent, open, visible, public, clear, to disclose, to clarify, to open, 
to expose; вимоги реалізації суспільно-демократичних цінностей – referendum, 
election, vote, poll, democracy, liberty, equality, freedom, justice; вимоги звітності та 
відповідальності –  responsibility, accountability, accountable, responsible, to account, 
to answer for. Наявність таких вимог у мовленні електорату детермінована 
ключовими принципами існування демократичного суспільства. Вимога нової 
політичної еліти, лексичними індикаторами якої постають такі слова, як   prudence, 
conviction, ability, competence, competent, real, honest, altruistic, brave, 
віддзеркалюють невідповідність сучасного політика його інституційній ролі. 
Намагання задовольнити потреби матеріального рівня покладено в основу вимоги 
фінансового характеру, для ословлення якої широко вживаються одиниці wage, pay, 
to invest:  And the pay rise must be for all health workers – not just uniformed medical 
professionals (F. O’Grady). Потреба в безпеці створює підґрунтя для вимог 
міграційного контролю, репрезентованих такими словами: сontrols, restrictions, 
defense, to deport, to stop, to return, to block, to limit, to reduce (We need more than to 
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limit the number coming in to the country. The ideal would be a population policy with a 
cabinet minister responsible for population (D. Hurry). 

Усі вимоги, продуковані електоратом політичного дискурсу на адресу влади, є 
“голосом народу”, механізмом формування й артикуляції інтересів соціальних груп. 
Озвучені вимоги сприяють формуванню політики демократичних урядів.  

У результаті соціолінгвального аналізу стратегії застереження було виявлено, 
що електорат політичного дискурсу застерігає владу й суспільство від ризиків та 
невдач у фінансово-економічній сфері, які  представлені  лексичними одиницями 
відповідної лексико-семантичної групи: poverty, misery, hardship, austerity, recession, 
default, decline (Poverty in Britain is jeopardizing children’s health, lowers living 
standards and promotes inequality (B. Sharma). Суспільно-громадянська небезпека 
репрезентована такими лексемами: fascism, racism, unrest, riots, disintegration, row, 
homelessness, brutalization. Побоювання щодо небезпеки військових дій 
виражаються за допомогою лексем: war, invasion, catastrophe, terrorism, terror, nukes, 
bomb, slaughter, onslaught, violence, conflagration (But taken into foreign policy, 
Trump’s visceral drive for confrontation threatens to add a second nuclear crisis to the 
one Trump has already escalated in the Pacific with North Kore (J. Borger). Небезпека 
політичного характеру має таке ословлення: corruption, propaganda, demagoguery, 
dictatorships, populism, authoritarian, totalitarian (Kenya is sliding into a dictatorship.  If 
he stands aside and lets his rogue government systematically crack down on Kenyans, 
President Kenyatta will become just another African strongman (L. Madowo). Небезпека 
кримінального характеру віддзеркалює побоювання щодо підвищення ступеня 
криміногенної ситуації в суспільстві: Until we move to prevention, and until we begin to 
dismantle poverty, we will have overcrowded prisons (J. Bird).  

Актуалізація стратегії застереження в мовленні електорату свідчить про його 
наміри убезпечити себе та суспільство від негативних суспільно-політичних 
наслідків, зберегти свої позиції або мінімізувати шкоду від можливого неприємного 
розвитку подій.  

У третьому розділі “Прагмастилістичні засоби експресивності в реалізації 
спонукальної інтенції в електоральному сегменті англійськомовного 
політичного дискурсу” встановлюється тип взаємовідношень між категоріями 
експресивності та категоричності, акцентується увага на тому, що категоричність  
має градуйований характер, демонструється прагматичне призначення експресивних 
засобів різних рівнів мови в реалізації спонукальних висловлювань. 

 Розглянуто наукові праці тих лінгвістів, які наголошують на єдності 
експресивності з особливим підкресленням, посиленням, інтенсифікацією 
впливовості того, що промовляється. Категорії експресивності та інтенсивності 
виконують функцію посиленого впливу на адресата. З одного боку, інтенсивність 
пов’язують із ступенем вияву почуття, ставлення, думки, з іншого – інтенсивне 
вираження думок, емоцій, оцінок часто сприймається як категоричність. Категорії 
експресивності та категоричності співвіднесено на підставі параметра інтенсивності, 
у результаті чого експресивність визначено як механізм інтенсифікації 
іллокутивної сили спонукання, вживання якої призводить до виникнення 
категоричного волевиявлення. 
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Установлено, що серед експресивних засобів фонографічного рівня, 

уживання яких сприяє  росту категоричності спонукання, важливу роль відіграють 
шрифтові виокремлення у вигляді  капіталізації літер. У такий спосіб збільшується 
семантичне навантаження повідомлення, досягається компенсація просодичних 
характеристик, відсутність яких пояснюється опосередкованим характером 
інтернет-комунікації.  Уживаними є також алітерація та асонанс (Act now and act fast 
to dump the Trump (Trevor), які створюють гармонійність звукового потоку, надають 
ніби “природної логічності” тому, про що йдеться, завдяки чому зміст спонукання 
сприймається як очевидна річ, реалізація якого не підлягає сумніву. Вживання 
графічного варіанту паузації підготовлює увагу слухача до сприйняття важливої, 
значущої частини спонукання: It’s not right to displace them from their homes, 
countries, cultural identification ... they need help to find their way home. This is sad ... no 
more wars please! (still retired). 

Експресивні ресурси лексико-семантичного рівня, що беруть участь у 
процесі реалізації спонукальної інтенції, репрезентовані уживанням прислівників-
інтенсифікаторів (However, as an active Lib Dem, I believe the party must urgently 
withdraw from association with the Tories, and … (J. Bell), емфатичних підсилювачів, 
на зразок hell, fuck, heck, earth (The US on the other hand invades sovereign countries 
right and left. What the f&ck are they doing sticking their nose in Syria? (sevenmiles), 
варваризмів (This government needs to get grip on housing, and pronto (K. Howells), 
апелювання до інвективів та політичних ярликів (Now let’s take Parliament and all its 
crooks and media sycophants to pieces! (DevilMayCareIDont). Наявність сильного 
мотиву в мовця для оголошення свого наполегливого волевиявлення реалізують 
прагматичні актуалізатори мольби for God’s sake, in the name of, please. 

Інструментом загострення спонукальної інтенції постає метафора. За 
принципом приналежності до сфери-джерела виокремлено такі продуктивні 
метафоричні моделі: природні явища та об’єкти, пристрої та механізми, транспортні 
засоби, артефакти побуту, медицина, професії, тварини, рослини (It is time for the 
government to tap the magic tree to release funds to alleviate child poverty (B. Sharma). 
Підвищити наполегливість волевиявлення адресанта дозволяє використання 
метонімії (He (Tony Blair) should be hung, drawn, quartered and have his parts sent to 
the four corners of Britain as a warning never to act like he did (Simonsays), антономазії, 
алюзії (The sooner we’re out the better. Leave them to their crumbling corrupt Fourth 
Reich (Harryagain), авторських оказіоналізмів (Hillcapone and the people surrounding 
her must go to jail. They will, it is only a question of time (Richard Daugherty), гіпербол 
(He (Tony Blair) should be hung, drawn, quartered and have his parts sent to the four 
corners of Britain as a warning never to act like he did (Simonsays) та каламбуру (Mrs 
Rock should be placed, without due care and attention, under a large rock and forgotten 
(ASadFormerTory). Механізмом збільшення сили спонукання постає співположення 
синонімів-уточнювачів (Yes – rapid, precise, logistical and legislative responses are 
demanded (P. Daley) і градація (It’s a Trump election which is the greatest threat now, to 
Bernie-supporters, to the country, to the world (JeckKessler). Для реалізації 
категоричності спонукання  стають у нагоді фразеологічні одиниці, прислів’я та їхні 
трансформовані варіанти: It would also be in May’s own interests to grasp the nettle on 
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health; it would prolong her tenure at Number 10 by displaying the strong leadership that 
her MPs are crying out for  (A. Grice). 

До експресивних ресурсів творення категоричності спонукання на 
синтаксичному рівні віднесено номінативні конструкції: Peace, Jobs and Homes. 
That is what we need (Toeparty). Підсилювально-видільна функція властива повторам 
(анафора, епіфора, кільцевий повтор, повтор-підхват). Серед анафоричних повторів 
виявлено повтори однорідного типу, в яких повторювальне слово поєднується із тим 
самим синтаксичним елементом (Our generation do not want a hard Brexit, or any 
Brexit  (E. Forsdick) та повтори уточнювального  характеру, в яких конкретизується 
певний аспект каузованої дії (Ditch the bill – and ditch it tonight  (frindsbury). 

Процес синтаксичної паралелізації деталізує спосіб або час досягнення 
загальної мети спонукання: …So when will Greece also grow its feet to stand on, Mr. 
Tsipras? When will she grow old enough to wipe her own messes? When will she pay for 
the social programs she feels entitled to? When will she take responsibility for her former 
government decisions? (Mentar). Частота вжитку антитези як інтенсифікатора 
категоричності спонукання пов’язана з фокусуванням протиставлення на різних 
семантичних компонентах повідомлення: волевиявленні, інструментиві, об’єктиві та 
темпоративі: Free movement has been shown to be reformable in the past, and so it can 
be in the future (С. Umunna). 

Збільшити волевиявлення спрямованого на (не)виконання дії допомагають 
вставні модальні конструкції епістемічного характеру зі значенням впевненості 
виконання каузованої дії (This alone is pretty certain: the people do not want another 
referendum or general election (F. Forsyth), конструкції  з емфатичним if ever, do / does 
(Labour does urgently need to address its deficit among older voters, and its doggedly 
pro-pensioner stance will help win inroads (O. Jones). 

Звертання у структурі  імперативної форми як надлишковий елемент 
апеляційності посилює різкість тону спонукання, персоналізує виконавця та 
конкретизує відповідального в разі невиконання каузованої дії: Time for another U-
turn, Mrs May (M. Мayer). 

Наявність переліку у вигляді однорідних членів речення на тлі спонукальних 
конструкцій сприяє переконанню адресата в необхідності виконати дію: … it is 
imperative that people from different parties, from different regions, and with different 
views are brought together to shape the future of our country (Runswick 319). Парантеза, 
“вклинена” у спонукальну конструкцію, трансформує свою провідну функцію 
уточнення інформації на підсилення мотивації щодо реалізації каузованої дії: The 
entire country – both government and governed – needs to embark on a major rethink of 
how we are to grow old (J. Bakewell). 

У контексті актуального членування речення до експресивних 
складнопідрядних конструкцій, спрямованих на інтенсифікацію спонукальної сили, 
відносимо ті, в яких зміст каузованої дії розташований у рематичній частині 
речення, тобто у тій, що займає фінальну позицію в його аранжуванні: обставинні 
складнопідрядні речення  умови та часу, підметові підрядні речення: What is more 
important, and more quickly achievable, is a significant reduction in poverty and 
inequality (R. Mountford). 
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Емфатичні конструкції, що містять відокремлення, деталізують ознаку 

об’єкта, на який спрямована каузована дія, або підкреслюють манеру реалізації 
бажаної дії: So if the west can’t do anything about the situation in Aleppo they should stay 
the f*** out of the whole area and close the borders – TIGHT! (MrsAndersson). 
Парцельовані конструкції набувають особливого значення, привертають до себе 
увагу та підкреслюють смисл того, що, як і чому потрібно зробити: Spineless 
politicians who put party before country need to go NOW! along with Trump! (Fairdeal). 
Інверсія, в якій  інвертований член речення служить для виділення смислового 
центру спонукання, дозволяє адресанту зосередити увагу на  важливості мети свого 
спонукання,  оскільки в ініціальну позицію речення зазвичай потрапляє обставина 
мети: To protect working people from this disaster, Labour needs to act now  
(C.  Umunna).  

Уживання експресивних засобів фонографічного, лексико-семантичного та 
синтаксичного рівнів уможливлює реалізацію спонукальної інтенції в більш чіткий, 
потужний, інтенсифікований спосіб.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У просторі політичного дискурсу виокремлено електоральний сегмент, під 

яким розуміють  розумово-комунікативну діяльність представників електорату, 
якою вони не тільки реагують на дискурс політиків, але й впливають на суб’єктів 
влади. Мета впливу на політиків реалізується  шляхом утілення спонукальної 
інтенції. 

Якісно-кількісне варіювання комунікативних стратегій, що реалізують 
спонукальну інтенцію в електоральному сегменті політичного дискурсу, має такі 
пропорції: стратегія негативного оцінювання – 251 од. (9%), прецеденту – 266 од. 
(9,6%), заклику – 241 од. (8,7%), погрози – 235 од. (8,5%), вимоги – 800 од. (28,8%), 
застереження – 721 од. (25,8%), заборони – 266 од. (9,6%).  

Для вербалізації стратегії негативного оцінювання актуальними виявилися 
прикметники (bad, worse, not good), що формують загальну оцінку – 38 од. (15%), а 
також негативно-оцінна лексика частково-оцінного значення – 213 од. (85%). 

Вербалізація стратегії прецеденту здебільшого репрезентована іменниками – 
30 од. (11,3%), прикметниками – 34 од. (12,8%), дієсловами – 40 од. (15%), 
сполучниками – 64 од. (24%), в яких акцентується семантика подібності, прикладу 
для наслідування. Іншими засобами є речення з дієсловами мовлення, що вводять 
пряме та непряме цитування спонукання до дії – 30 од. (11,3%), складні речення – 
25 од. (9,4%), речення, що містять алюзію – 33 од. (12,4%) і вказівний займенник 
that – 10 од. (3,8%). 

Провідними засобами  втілення стратегії заклику є імперативні речення – 
74 од. (33%); речення з  уживанням модальних дієслів – 57 од. (25%), зі зворотом  
Time / It’s time – 28 од. (12,5%), питальні конструкції – 21 од. (9%). Іншими засобами 
є складнопідрядні конструкції – 18 од. (7,5%), розповідні – 20 од. (8,5%), 
номінативні – 10 од. (4,4%) та конструкції  з перформативними елементами – 14 од.  
(0,5%).  
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Якісно-кількісна кореляція провідних мовних засобів, що беруть участь в 

актуалізації стратегії погрози, має такі пропорції: – 35 од. (15%); речення з 
модальними дієсловами – 66 од. (28,5%), розповідні речення, що експлікують 
інструмент погрози, – 2 од. (18%), складнопідрядні та складносурядні речення – 
50 од. (21%). Іншими засобами є питальні конструкції – 16 од. (6,5%), номінативні – 
10 од. (4,5%), речення зі зворотом  Time / It’s time – 15 од. (6%). 

Лінгвальний арсенал стратегії вимоги охоплює: імперативні речення – 82 од. 
(10,2%), речення із модальними дієсловами – 316 од. (40%). Кількість розповідних 
речень, які містять семантику бажаності та права електорату, обов’язку влади, 
відсутності очікуваних дій, становить приблизно 165 одиниць (20%). Частотним є 
вживання питальних конструкцій – 66 од. (8,2%) і складнопідрядних речень – 62 од.  
(7,7%). Менш уживаними є речення зі зворотом Time / It’s time – 40 од. (5%), 
безособові – 30 од. (3,7%), номінативні – 18 од. (2,2%) та речення з перформативами 
– 21 од. (2,6%). 

Визначено, що предикати конструкцій імперативних – 48 од. (6,7%) і 
модальних – 15 од. (2,1%), які актуалізують стратегію застереження, 
характеризуються семою розумової діяльності. Набір структурно-семантичних 
моделей, поданий  складнопідрядним реченням обставин умови й часу – 126 од.  
(17,5%), залежить від акцентування уваги мовцем на превентивній чи загрозливій 
дії. Складносурядні речення з інтенцією застереження – 29 од. (4%) – 
віддзеркалюють причинно-наслідковий характер зв’язку подій. Корпус розповідних 
речень – 206 од. (28,6%) – висвітлює загрозливу дію, превентивну дію/інструмент, 
джерело небезпеки, адверсіанта небезпечної дії та лихі наміри влади. Сукупність 
речень із імплікацією семи danger (небезпека) дорівнює 163 одиницям (22,6%), а з 
образним поданням семи “небезпека”– 116 одиниць (16,1%). Випадки вживання 
перформативів налічують 13 од. (1,8%), а креолізованого тексту – 5 од. (0,7%). 

Уживання модальних дієслів у заперечній формі для омовлення заборони 
дорівнює 80 од. (30%), риторичного запитання – 90 од. (34%). Семантика 
неприпустимості або марності дії, непридатності суб’єкта до виконання діяльності, 
відсутність правомірності зумовлює репертуар розповідних конструкцій (76 од. – 
29%) у реалізації заборони. Речення з перформативними елементами – 20 од. (7%). 

Мовлення представників електорату в процесі реалізації спонукальної інтенції 
відбиває певні фрагменти політичної дійсності, зокрема: у стратегії заклику 
віддзеркалюються етапи суспільно-політичного протистояння, у стратегії вимоги – 
коло політичних інтересів суспільства, у стратегії застереження – негативні 
суспільно-політичні прогнози. Мовну об’єктивацію кожного із зазначених 
фрагментів репрезентовано набором лексичних маркерів. 

Категорії експресивності та категоричності корелюють між собою на підставі 
параметра інтенсивності. Уживання засобів експресивності фонографічного, 
лексико-семантичного та синтаксичного рівнів мови сприяє реалізації прагматичної 
настанови адресанта та посиленню категоричності спонукання, яке означає 
інтенсифіковане волевиявлення адресанта. Загальна кількість висловлень з 
уживанням експресивних засобів становить 743 одиниці.  

На фонографічному рівні важливу роль відіграють шрифтові виокремлення у 
вигляді  капіталізації літер – 21 од. (2,8%), прийоми алітерації та асонансу – 19 од. 
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(2,6%), паузації – 8 од. (1%). Загальна кількість уживання експресивних засобів 
фонографічного рівня дорівнює 48 одиницям (6,4 %). 

Прагмарелевантними засобами творення категоричності спонукання на 
лексико-семантичному рівні постають уживання прислівників-інтенсифікаторів 
(35 од. – 4,8%), емфатичних підсилювачів, на зразок hell, fuck, heck, earth – 15 од. 
(2 %), інвективів та політичних ярликів – 30 од. (4,2%), варваризмів – 15 од. (2%), 
актуалізаторів мольби – 12 од. (1,6%). Інструментом загострення спонукальної 
інтенції можуть бути метафора – 96 од. (13%), метонімія – 24 од. (3,3%), алюзія – 
33 од. (4,5%), фразеологічні одиниці та прислів’я – 53 од. (7,3%), гіперболи – 20 од. 
(2,7%), синоніми-уточнювачі – 14 од. (2%), авторські оказіоналізми – 10 од. (1,4%), 
градація – 10 од. (1,4%), каламбур – 5 од. (0,7%). Загальна кількість уживання 
експресивних засобів лексико-семантичного рівня становить 372 одиниці (49,8%). 

Установлено, що з метою реалізації категоричності спонукання електорат 
удається до різних прийомів синтаксичного рівня: номінативні конструкції – 18 од.   
(2,4%), повтори – 48 од. (6,7%), паралельні конструкції – 20 од. (2,7%), антитези – 
45 од. (6,2%),  вставні модальні конструкції епістемічного характеру – 15 од. (2%), 
конструкції  з емфатичним do / does, if ever – 19 од. (2,6%), звертання – 26 од.  
(3,6%). До експресивних складнопідрядних конструкцій відносимо ті, в яких зміст 
каузованої дії розташований у рематичній частині речення, тобто у тій клаузі, що 
займає фінальну позицію в його аранжуванні – 42 од. (5,7%). Конструкції, що 
містять парантезу, – 23 од.  (3,1%), перелік – 21 од. (2,8%), відокремлення – 8 од.  
(1%), інверсію – 24 од. (3,3%) та парцельовані елементи – 5 од. (0,7%), також 
сприяють підвищенню категоричності спонукання. Загальна кількість уживання 
експресивних засобів синтаксичного рівня становить 314 одиниць  (43,7%). 

До перспектив дослідження належить аналіз концептосфери соціального 
адресата в політичному дискурсі; аналіз спонукальної інтенції в інших 
інституційних типах дискурсу; порівняльний аналіз реалізації спонукальної інтенції 
з позиції влади і з позиції електорату, а також у мовленні інших національних 
спільнот. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Суховецька Л. В. Реалізація лінгвопрагматичного потенціалу 

спонукальної інтенції в англійськомовному політичному дискурсі (на матеріалі 
мовлення електорату). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності  10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет.  
– Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено аналізу реалізації лінгвопрагматичного потенціалу 
спонукальної інтенції як механізму мовленнєвого впливу електорату на суб’єктів 
влади в англійськомовному політичному дискурсі. У дисертації уточнено 
характеристики політичного дискурсу, зокрема його електорального сегмента. 
Визначено співвідношення між поняттями інтенції та стратегії. З’ясовано природу 
спонукальної інтенції. Встановлено діапазон стратегій і тактик, якими 
послуговуються представники електорату з метою втілення спонукальної інтенції.  

Здійснено аналіз лексичного аспекту реалізації стратегій негативного 
оцінювання і прецеденту. Подано опис структурно-семантичних параметрів 
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стратегій вимоги, застереження, заклику, погрози та заборони. Сфокусовано увагу 
на семантичних особливостях розповідних конструкцій. Виокремлено  фрагменти 
англійськомовної політичної дійсності, які  знаходять мовну об’єктивацію у процесі 
реалізації спонукальної інтенції.   

З’ясовано, що в основу діалектичного взаємозв’язку між експресивністю та 
категоричністю покладено параметр інтенсивності. Продемонстровано, як 
експресивні засоби фонографічного, лексико-семантичного та синтаксичного рівнів 
мови сприяють актуалізації категоричності спонукання.  

Ключові слова: політичний дискурс, спонукальна інтенція, комунікативна 
стратегія і тактика, негативне оцінювання, прецедентність, заклик, погроза, вимога, 
застереження, заборона, експресивність, категоричність.  
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Диссертация посвящена анализу реализации лингвопрагматического 
потенциала побудительной интенции как механизма речевого воздействия  
электората на субъекты власти в англоязычном политическом дискурсе. В 
диссертации уточнены характеристики политического дискурса, в частности его 
электорального сегмента. Выяснено соотношение между понятиями интенции и 
стратегии. Выявлена природа побудительной интенции. Установлен диапазон 
стратегий и тактик, которыми пользуются представители электората с целью 
реализации побудительной интенции. 

Проанализирован лексический аспект реализации стратегий негативного 
оценивания и прецедента. Дано описание структурно-семантических параметров 
стратегий требования, предостережения, запрета, призыва, угрозы. Сфокусировано 
внимание на семантических особенностях повествовательных конструкций. 
Выделены фрагменты англоязычной политической действительности, которые 
находят языковую объективацию в процессе реализации побудительной интенции в 
речи электората. 

Выяснено, что в основе диалектической взаимосвязи между категориями 
экспрессивности и категоричности лежит параметр интенсивности. 
Продемонстрировано, как экспрессивные средства фонографического, лексико-
семантического и синтаксического уровней языка актуализируют категоричность 
побуждения. 

Ключевые слова: политический дискурс, побудительная интенция, 
коммуникативная стратегия и тактика, негативное оценивание, прецедентность, 
призыв, угроза, требование, предостережение, запрет, экспрессивность, 
категоричность. 
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SUMMARY  

 
Sukhovetska L. V. Realization of Linguo-Pragmatic Potential of the Incentive 

Intention in English Political Discourse (Case Study of the Electorate Speech). 
Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2018. 
The research focuses on the analysis of the linguo-pragmatic potential of the 

incentive intention as a mechanism of speech influence of the electorate upon the subjects 
of power in English political discourse. The thesis has singled out an electoral segment 
within the political discourse. It is interpreted as a cognitive-communicative activity 
produced by common citizens with the purpose to influence the subjects of authority. 
Implementation of the incentive intention serves to be the main tool in the performance of 
that influence.  

The paper has identified the range of strategies objectifying the incentive intention 
in the speech of the electorate. This range includes such strategies as: negative evaluation, 
precedence, appeal, menace, demand, warning and prohibition. 

The analysis of the lexical aspects of the strategy of negative evaluation and the 
strategy of precedent has demonstrated the properties of the vocabulary used in the speech 
of the electorate. The variety of syntactical constructions typical of the strategies of 
appeal, menace, demand, warning and a prohibition has been disclosed. A special attention 
is given to the semantic peculiarities of those constructions. 

The socio-linguistic research of the strategy of precedent has determined the socio-
cultural sources of the phenomenon of precedent involved in the realization of the 
incentive intention. The socio-linguistic analysis of the strategy of appeal has resulted in 
the determination of the stages of social-political opposition. The strategy of appeal has a 
nature of agony, since the statements realizing it mostly aim to fight a political opponent. 
It also serves to be a mechanism of self-organization of society. 

The research has described the range of demands addressed by the electorate to the 
authorities and has concentrated attention on its lexical presentation. These demands are 
regarded to be the voice of the people, since they reflect their interests. It has been defined 
that the strategy of warning helps the electorate to express desire to minimize harm from 
possible negative consequences. 

It has been ascertained that expressive and categorical parameters in the incentive 
utterances are correlated on the basis of the category of intensity. The intensified 
expression of the will of the speaker turns an incentive utterance into a categorical one. 
The dominant function of the expressive resources of phonographic, lexico-semantic and 
syntactic levels is to make incentive utterances sound categorical.  

Key words: political discourse, incentive intention, speech strategy and tactics, 
negative evaluation, precedent, appeal, menace, demand, warning, prohibition, expressivе, 
categorical.  
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