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Комунікативні тактики та аргументація в політичному дискурсі 

(на основі промови Президента США Д.Трампа)  

У статті представлено комунікативні тактики політичного дискурсу та 

прийоми аргументації, на приклади промови Президента Сполучених Штатів 

Америки Дональда Трампа та обґрунтовано їх використання та вплив на 

аудиторію. 

Ключові слова: політичний дискурс, політична промова, комунікативна 

тактика, прийоми аргументації 

The article demonstrates communicative tactics of political discourse and 

methods of argumentation based on the speech of the President of the USA Donald 

Trump. Their usage and impact on the audience are analyzed.  
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Політичний  дискурс  для  Пауля  Хілтона  є  «…таке  використання мови  

людьми,  як  політичними тваринами, яке вони вважають політичним» [3]. 

Цього дотримується і російський дослідник Баранов  А.Н,  який  визначає  

політичний  дискурс  як  «сукупність  всіх  мовленнєвих  актів,  що  

використовуються  в політичних дискусіях, а також правил публічної політики, 

освячених традицією і перевірених досвідом» [4]. Головним проявом 

політичного дискурсу є політична промова – «публічний виступ з певного 

приводу, що має чітку структуру, смислове навантаження та мету. Політична 

промова є одним із ключових механізмів передачі інформації та впливу на 



 
 

аудиторію, а також найпотужнішим інструментом інформування та 

переконання великої групи людей» [2]. 

Комунікативні тактики та прийоми аргументації є рушійними силами 

політичної промови. Під тактиками розуміється сукупність практичних ходів в 

реальному процесі мовленнєвої взаємодії, тобто це низка комунікативних 

намірів [1]. Політичний дискурс включає велику кількість тактик, в залежності 

від мети їх використання.  

В свою чергу аргументація слугує засобом реалізації мовця через 

використання ним своїх знань, вмінь та навичок під час зіткнення думкою 

опонента, когнітивного конфлікту чи протиріччя.  

Вважається, що політична промова Д.Трампа, виголошена 28 лютого 2017 

року в Конгресі, зробила його справжнім Президентом Сполучених Штатів і 

наразі ЗМІ називають його «Presidential Trump» [5]. Д.Трамп дійсно «запалив» 

аудиторію ідеєю єдності та вірою у світле майбутнє Американців та їх дітей. 

Великий акцент було зроблено на проблеми, які найбільше турбують громадян: 

тероризм, збільшення кількості імігрантів, низька якість обслуговування в 

сфери турботи про здоров’я, великі пільги на експорт продукції, нестабільна 

робота бізнесу в Америці і т.д.  

Промова була сильною через її логічний розвиток. Спочатку Президент 

звертав увагу на одну з проблем, далі пропонував шляхи її вирішення, 

аргументував фактами, даними та прикладами для демонстрації своєї правоти, 

та прогнозував її наслідки для громадян. Все це було здійснено за допомогою 

комунікативних тактик та прийомів аргументації, наприклад:  

1) «Recent threats targeting Jewish Community Centers and vandalism of 

Jewish cemeteries, as well as last week's shooting in Kansas City, remind us that 

while we may be a Nation divided on policies, we are a country that stands united in 

condemning hate and evil in all its forms». В одному реченні було застосовано два 

прийоми аргументації:  



 
 

1. звернення до нагальних питань (Recent threats targeting Jewish 

Community Centers and vandalism of Jewish cemeteries, as well as last week's 

shooting in Kansas City,); 

2. підкреслення єдності нації, що є найголовнішим постулатом країни 

(we are a country that stands united).  

2)  Ще один прийом аргументації був далі розвинений в промові 

наступними реченнями:  

«A new chapter of American Greatness is now beginning. A new national pride 

is sweeping across our Nation… What we are witnessing today is the Renewal of the 

American Spirit. Our allies will find that America is once again ready to lead… All 

the nations of the world … will find that America is strong, America is proud, and 

America is free». 

 Дональд Трамп наголошує на новому періоді розвитку держави і що без 

єдності народу нічого не вийде. Це дуже потужний важіль впливу, адже від 

початку заснування Сполучених Штатів Америки головними були єдність, 

справедливість та свобода. І ключовим є те, що ці слова були виголошені на 

початку промови, щоб залучити максимальну довіру аудиторії до мовця.  

3)  Цікавим та вагомим було застосування риторичних питань, що є 

одним з прийомів аргументації. Коли спікер звертається до аудиторії, люди 

відчувають себе на рівні співрозмовника, що це не просто монолог Президента, 

а діалог із суспільством і громадськість починає замислюватись над почутим та 

аналізує це, наприклад: 

 «But what will America look like as we reach our 250th year? What kind of 

country will we leave for our children?», «…what would you say to the American 

family that loses their jobs, their income, or a loved one, because America refused to 

uphold its laws and defend its borders?».  

4)  Звісно, політик намагався дати відповідь на них, використовуючи 

тактики інформування та обіцянок:  

1. «Ninety-four million Americans are out of the labor force.  



 
 

2. Over 43 million people are now living in poverty, and over 43 million 

Americans are on food stamps.  

3. More than 1 in 5 people in their prime working years are not working. 

We have the worst financial recovery in 65 years…»; 

4.  «I am not going to let America and its great companies and workers, be 

taken advantage of anymore. I am going to bring back millions of jobs»; «In fact, our 

children will grow up in a Nation of miracles»;  

5. «I will not allow the mistakes of recent decades past to define the course 

of our future» (+ тактика безособового звинувачення);  

6. «Our military will be given the resources its brave warriors so richly 

deserve. Crumbling infrastructure will be replaced with new roads, bridges, tunnels, 

airports and railways gleaming across our beautiful land. Our terrible drug epidemic 

will slow down and ultimately, stop. And our neglected inner cities will see a rebirth 

of hope, safety, and opportunity» ;  

7. «…we will soon begin the construction of a great wall along our 

southern border» і т.д.  

5)  Вагоме місце займала тактика само презентації та демонстрації 

результатів проробленої роботи:  

1. «We have begun to drain the swamp of government corruption…»; «We 

have undertaken a historic effort to massively reduce job-crushing regulations…»;  

2. «We have cleared the way for the construction of the Keystone and 

Dakota Access Pipelines…»; 

3.  «We have withdrawn the United States from the job-killing Trans-

Pacific Partnership»;  

4. «…we have formed a Council with our neighbors in Canada…»;  

5. «To protect our citizens, I have directed the Department of Justice to 

form a Task Force on Reducing Violent Crime»;  

6. «…my Administration has answered the pleas of the American people 

for immigration enforcement and border security»;  



 
 

7. «…I directed the Department of Defense to develop a plan to demolish and 

destroy ISIS»; « I have also imposed new sanctions on entities and individuals who 

support Iran's ballistic missile program …» та багато інших.  

6)  На нашу думку, найголовнішими в промові були заклики до 

міжпартійної та міжнародної кооперації, та до суспільства не забувати про їх 

єдність, що були застосовані як прийом аргументації спонукання та 

комунікативна тактика кооперації:  

1. «If we are guided by the well-being of American citizens then I believe 

Republicans and Democrats can work together…»; 

2.  «So I am calling on all Democrats and Republicans in the Congress to 

work with us to save Americans from this imploding Obamacare disaster»;  

3. «We expect our partners, whether in NATO, in the Middle East, or the 

Pacific --- to take a direct and meaningful role…»; 

4.  «America is willing to find new friends, and to forge new partnerships, 

where shared interests align»;  

5. «Think of the marvels we can achieve if we simply set free the dreams of 

our people»;  

6. «I am asking all citizens to embrace this Renewal of the American 

Spirit. I am asking all members of Congress to join me in dreaming big, and bold 

and daring things for our country. And I am asking everyone watching tonight to 

seize this moment…».  

Всі вище зазначені заклики були виголошені протягом промови, але 

більшість з них були в кінці виступу, що залишили відбиток в серцях 

громадськості.  

Отже, промова була логічно побудована, насичена комунікативними 

тактиками, наприклад, інформування та обіцянок, само презентації та 

демонстрації результатів проробленої роботи, кооперації та наступними 

прийомами аргументації: звернення до нагальних питань, підкреслення 

єдності нації, застосування риторичних питань, заклики до кооперації та 

спонукання до дій.   
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