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Денисюк Ю. І. Президентський меморандум як жанр інституційного 

дискурсу (на матеріалі меморандумів Барака Обами 2009 − 2016 років). – 

Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (03 – гуманітарні науки). – 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2017. 

 Дисертацію присвячено дослідженню президентського меморандуму 

(далі ПрМ) як жанру інституційного дискурсу, який забезпечує взаємодію 

президента з іншими субʼєктами політичної комунікації. Увагу зосереджено на 

вивченні семантичних та комунікативно-прагматичних аспектів ПрМ Барака 

Обами 2009 − 2016 років. Дослідження виконано в антропоцентричній 

парадигмі сучасних мовознавчих студій.  

 У дисертації проаналізовано та систематизовано погляди науковців на 

поняття дискурсу й уточнено тлумачення президентського дискурсу. 

Виокремлено жанр ПрМ у сучасному американському президентському 

дискурсі й запропоновано його тлумачення. Окреслено структурно-семантичні 

та комунікативно-прагматичні особливості ПрМ Барака Обами. Запропоновано 

модель структури ПрМ. Встановлено тематичні групи текстів ПрМ Барака 

Обами й описано мовнокультурне кодування текстів кожної групи. 

Виокремлено комунікативно-прагматичні типи ПрМ. Проаналізовано засоби 

вербалізації мовнопрагматичних категорій у текстах ПрМ. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що вперше 

застосовано комплексний підхід до аналізу ПрМ як мовленнєвого жанру 

інституційного дискурсу й на базі цього підходу виокремлено його основні 

жанрові ознаки. Новизна притаманна описові структурних, семантичних та 

комунікативно-прагматичних характеристик ПрМ Барака Обами. Вперше 

описано мовнокультурне кодування цих меморандумів та здійснено їхню 

прагматичну класифікацію. 

Практичну цінність роботи визначає можливість використовувати основні 

її положення й ілюстративний матеріал у навчальному процесі, зокрема для  
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лекційних курсів і практичних занять із лексикології, лінгвокультурології, 

комунікативної лінгвістики та спецкурсів із лінгвістичної генології й 

лінгвістичної прагматики. 

У першому розділі „Теоретичні засади вивчення американського 

президентського меморандуму як жанру президентського дискурсу” 

докладно описано об’єкт дослідження. Передовсім розглянуто дискурс як 

складний соціолінгвістичний феномен та обґрунтовано три підходи до його 

дослідження з опорою на поняття ―соціальності контексту‖, що його ввів 

М. Голлідей. Констатовано, що дискурс, породжений соціальним інститутом 

президента, є важливим підтипом політичного дискурсу, який, своєю чергою, є 

важливим типом інституційного мегадискурсу. Оскільки в державному 

управлінні США інститут президента виділяють як окрему одиницю, то в 

структурі політичного дискурсу виокремлюють президентський дискурс.  

Проаналізовано наявні класифікації жанрів американського 

президентського дискурсу й запропоновано віднести ПрМ до облігаторних 

жанрів у структурі адміністративних наказів.  

Другий розділ „Методика аналізу президентського меморандуму як 

мовленнєвого жанру” містить опис комплексної методики аналізу обʼєкта з 

опорою на структурний, семантичний та функціональний підходи з 

розмежуванням понять текст – висловлення – мовленнєвий жанр. 

У межах структурного підходу ПрМ розглянуто як текстему – інваріантну 

одиницю текстового рівня мови, що протиставлена конкретній реалізації тексту 

в мовленні. На цьому етапі дослідження меморандуму застосовано метод 

моделювання, який дав змогу виявити структурні особливості досліджуваної 

текстеми й описати модель структури ПрМ. 

Семантичний підхід дав змогу дослідити меморандум як актуалізований 

текст – комунікативно-семантичну одиницю мовленнєвої діяльності, єдність 

структурної схеми й модально-комунікативного аспекту. Застосування методу 

контент-аналізу дало змогу розкрити звʼязок текстів між собою та виявити їхнє  

мовнокультурне кодування із застосуванням методу автоматизованого контент-
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аналізу, який забезпечує компресію тексту в декілька контент-категорій на 

основі чітких правил кодування. Для аналізу мовнокультурних кодів ПрМ 

Барака Обами 2009 – 2016 років обрано програмне забезпечення Tropes, яке 

розробила компанія Semantic Knowledge в 1994 – 2010 роках. Як додатковий 

метод аналізу в межах семантичного підходу використано аналіз словникових 

дефініцій, що дав змогу розкрити наповнення референтних полів, 

повторюваний звʼязок яких утворює мовнокультурні коди в досліджуваних 

текстах.  

Функціональний підхід забезпечив вивчення ПрМ як повторюваної 

єдності тексту й соціального контексту в конкретній ситуації спілкування. На 

етапі дослідження, проведеного в межах функціонального підходу, використано 

метод критичного дискурс-аналізу як інтерпретативний і пояснювальний 

метод. Він дав змогу показати, як президентський дискурс забезпечує: 

а) діалектичне відношення між текстами і соціальними субʼєктами – 

президентом і функціонерами державного управління різних рівнів; 

б) продукування і репродукування відносин влади. Меморандуми набувають 

свого значення через входження в конкретний соціальний, культурний та 

ідеологічний контексти.  

Елементи кількісних підрахунків та прийом систематизації відігравали 

допоміжну роль для аналізу корпусу дослідження. 

У третьому розділі „Структурно-семантичні особливості 

президентських меморандумів Барака Обами” описано хід та результати 

аналізу структурних і семантичних особливостей досліджуваних текстів. На 

першому етапі встановлено, що ПрМ мають чітку аналогічну структуру. 

Визначено, що в цій структурі наявні незмінні, частково змінні та 

факультативні компоненти. До незмінних належать: 1) місце; 2) підрозділ; 

3) попередня вказівка; 4) підпис. Частково змінні охоплюють: 1) дату; 2) назву 

(відображає проблематику ПрМ); 3) адресата (відображає скерованість до 

конкретних структур та відомств); 4) предмет (визначений тематичною 

спрямованістю); 5) вказівку щодо опублікування (залежить від адресата, рідко 
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відсутня). Встановлено, що до назви ПрМ можуть входити факультативні 

компоненти. Переважна більшість ПрМ має назву PRESIDENTIAL 

MEMORANDUM, і лише в окремих випадках у структурі наявні факультативні 

додаткові компоненти, як-от, DETERMINATION чи DISSAPROVAL. Низка ПрМ 

мають компоненти лист (LETTER) або повідомлення (MESSAGES, NOTICES). 

Такі тексти віднесено до гібридних жанрів. У період президентства Барака 

Обами написано та видано 149 таких документів, а саме 63 листи, 

48 повідомлень і 38 записок. Встановлено, що факультативні компоненти 

вказують на прагматичні особливості ПрМ.  

На етапі розгляду мовнокультурного кодування ПрМ Барака Обами 2009 – 

2016 років встановлено звʼязок кодування з тематичним вмістом ПрМ. 

Виокремлено пʼять тематичних груп досліджуваних текстів відповідно до 

їхньої спрямованості на: 1) організаційне забезпечення роботи структур і 

відомств з питань внутрішньої політики; 2) організаційне забезпечення роботи 

структур і відомств з питань зовнішньої політики; 3) організаційне 

забезпечення роботи структур і відомств у військових питаннях; 

4) організаційне забезпечення роботи структур і відомств з питань боротьби з 

тероризмом; 5) організацію святкування національних свят. 

На завершальному етапі дослідження з використанням програми 

автоматизованого контент-аналізу виокремлено мовнокультурні коди в текстах 

чотирьох основних тематичних груп ПрМ. Результати проведеного аналізу 

засвідчують, що в кожній тематичній групі є конкретні коди: 

1) ADMINISTRATION→SOCIAL GROUP → LAW – у меморандумах, що 

стосуються організаційного забезпечення роботи структур і відомств з питань 

внутрішньої політики; 2) ADMINISTRATION → GOVERNMENT → 

POLITICS – у меморандумах, що стосуються організаційного забезпечення 

роботи структур і відомств з питань зовнішньої політики; 3) SOCIAL GROUP 

→ FIGHT у меморандумах, що стосуються організаційного забезпечення 

роботи структур і відомств з військових питань; 4) CRIME → PEACE у 
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меморандумах, що стосуються організаційного забезпечення роботи структур і 

відомств у питаннях боротьби з тероризмом  

Докладно проаналізовано меморандуми Обами, що стосуються України. 

У четвертому розділі „Мовнопрагматичні особливості 

президентських меморандумів” обґрунтовано, що всі ПрМ згідно з 

класифікацією мовленнєвих актів (далі – МА) Г. Почепцова є 

перформативними, тобто мовлення президента слугує засобом виконання 

певних дій. Аналіз усіх меморандумів, виданих у 2009 – 2016 роках, дав змогу 

виявити вживання перформативних дієслів, що належать до чотирьох груп: 

декларування та намір, рішення та проголошення, розпорядження, оцінка. На 

цій підставі виокремлено чотири основні типи МА. Встановлено, що 

найчисельнішими МА є розпорядження. Найуживанішими перформативними 

дієсловами в цих МА є direct – 149 випадків та delegate – 88 випадків. Другою 

за чисельністю групою МА є рішення та проголошення (206 випадків 

уживання), основними перформативним дієсловом у цьому типі МА є determine 

(135 випадків). Третє місце серед досліджуваних МА посідає тип декларування 

та наміру, найчастотніші перформативні дієслова в цьому типі МА: certify 

(24 випадки) та designate (16 випадків). 

Завершують список МА оцінки (загалом 43 випадки вживання). Головним 

перформативним дієсловом у цьому типі МА виступає approve (11 випадків). 

Відповідно до чотирьох виокремлених основних типів мовленнєвих актів 

виділено чотири комунікативно-прагматичні типи меморандумів: 

меморандуми-настанови, меморандуми-рішення, меморандуми-декларації та 

меморандуми-оцінки. 

На наступному етапі із застосуванням програми автоматизованого контент-

аналізу Tropes проаналізовано найчастотніші текстові категорії досліджуваного 

мовленнєвого жанру й систематизовано мовні засоби, які вербалізують кожну з 

категорій. Зокрема, прагматичні категорії характеру дії (manner), високого 

рівня переконаності (assertion), низького рівня переконаності (doubt), 

заперечення (negation) та рівня напруженості (intensity).  
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На завершальному етапі дослідження здійснено спробу виявити спільні й 

відмінні ознаки ПрМ Барака Обами та Дональда Трампа.  

Ключові слова: дискурс влади, президентський дискурс, президентський 

меморандум, жанр, мовнокультурний код, перформативний акт, Барак Обама. 

 

ABSTRACT 

Denysiuk Y. I. Presidential Memorandum as Institutional Discourse Genre 

(on the basis of Barack Obama’s presidential memoranda issued in 

2009 − 2016). – Manuscript. 

A thesis for the Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages (03 – Humanities studies). Ivan Franko National University of 

Lviv. – Lviv, 2017. 

The research concentrates on the complex analysis of the genre of presidential 

memorandum (on the basis of Barack Obama’s presidential memoranda 

(2009 − 2016) on the semantic and communicative-pragmatic levels. The growing 

interest in the issues of the president’s speech behaviour in the political arena 

explains the importance of studying presidential discourse and its genre palette.  

The research is carried out in the anthropocentric paradigm of modern 

linguistic studies. The thesis analyzes and systematizes views on discourse and 

specifies the notion of presidential discourse. Presidential memorandum (futher PrM) 

is identified as an important genre of the contemporary American presidential 

discourse, and its interpretation is provided. Structural-semantic and communicative-

pragmatic peculiarities of Barack Obama’s PrM are outlined. The model of the 

structure of PrM is suggested. The thematic groups of texts of Barack Obama's PrM  

and their linguocultural codes are established. The communicative-pragmatic types of 

PrM are singled out. Means of verbalization of lingual-pragmatic categories in the 

texts of PrM are analyzed. 

The novelty of the research is provided by the fact that for the first time a 

comprehensive approach to the analysis of PrM as a speech genre of institutional 

discourse has been applied and main genre characteristics of PrM have been singled 
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out. Innovative is the description of the structural, semantic and communicative-

pragmatic characteristics of the Barack’s Obama PrM. For the first time the 

linguocultural codes of these memoranda have been described and their pragmatic 

classification has been suggested. 

Practical value of the thesis is determined by the possibility of using the main 

theoretical statements and practical results in the academic process, in particular, 

when delivering lectures and conducting practical classes in lexicology, American 

area studies, communicative linguistics and special courses in genre studies and 

linguopragmatics. 

The first chapter “Theoretical foundations for studying American 

presidential memorandum as presidential discourse genre ", provides general 

description of the object of research. Discourse is viewed as a complex 

sociolinguistic phenomenon and the approaches to the analysis of discourse are 

substantiated proceeding from the idea of ―sociality of the context‖ (M.Halliday).  

Discourse generated by the social institution of presidency is claimed to be a 

subtype of political discourse which in its turn is an important type of institutional 

megadiscourse. Since the social institution of presidency is considered to be a 

separate unit in the US government, American presidential discourse is claimed to 

have an independent status with its own distinctive features. 

 Particular attention is paid to the analysis of the genre palette of American 

presidential discourse. Presidential memorandum is viewed as an obligatory genre, 

that is included into administrative orders. 

 Chapter 2, ―Methodology of Analysis of Presidential Memorandum as a 

Speech Genre”, contains the description of the technique of Barack Obama’s PrM 

analysis based on the structural, semantic and functional approaches and on the 

delineation of the concepts: text – utterance − speech genre. 

In the framework of the structural approach, PrM is studied as an invariant unit 

of the text level of language, which is opposed to the particular actualization of the 

text in speech. At this stage of the memoranda analysis the method of modeling has 
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been applied. It has enabled the identification of structural features of texts under 

analysis and the development of the inductive model of PrM. 

The semantic approach presupposes that PrM is viewed as an actualized text, 

that is the communicative-semantic unit of speech activity, the unity of the structural 

scheme and the modal-communicative aspect. The application of content analysis 

made it possible to establish relations of texts and to discover their linguocultural 

coding. The software Tropes, developed by Semantic Knowledge in 1994 − 2010, 

was selected for the automated content analysis of Barack Obama’s PrM. Dictionary 

definitions analysis was useful in the process of studying the reference fields of 

lexical units which were repeatedly used in PrM. It has been discovered that 

reference fields in the texts under study are connected in a particular way depending 

on the semantic content of memoranda. These repeated ties of reference fields are 

viewed as linguocultural codes. 

It is stated that functional approach ensures the study of PrM as the unity of 

text and social context in a particular communicative situation. In the closing part of 

chaper 2 it was substantiated that critical discourse analysis is an effective 

interpretative and explanatory method to discover the connections between the texts 

of memoranda and social conditions and power relations in society. Critical discourse 

analysis explains the ties between texts and social subjects: the president and various 

officers of state administration. This genre ensures the production and reproduction 

of the relations of power. Memorandum gains its meaning through immersion into the 

particular social, cultural and ideological contexts. 

Some calculations helped to make the results more obvious. 

Chapter 3, "Structural and semantic peculiarities of Barack Obama's 

Presidential Memoranda," presents the results of the analysis of structural and 

semantic peculiarities of the texts under study. It has been discovered that they 

possess the analogous structure which includes variable, partially variable and 

optional components. Variable components include: 1) place; 2) office; 

3) preliminary indication; 4) signature. Partially variable components comprise: 

1) date, 2) title, 3) addressee, 4) an object determined by the thematic content; 
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5) instruction for publication. The absolute majority of memoranda are entitled 

Presidential Memorandum and only in rare cases one can find optional elements likes 

DETERMINATION or DISSAPROVAL in the structure of the title. Some presidential 

memoranda contain such markers as LETTERS, MESSAGES or NOTICES. Such texts 

are regarded as belonging to a hybrid genre. During the presidency of Barack Obama, 

149 such texts were issued, namely 63 letters, 48 messages and 38 notes. Optional 

elements highlight the pragmatic features of memoranda. 

The texts under study have been subdivided into thematic groups and applying 

the computer program of content analysis, the liguocultural codes in the texts of the 

four main groups have been established: 1) Presidential Apparatus activities in the 

field of home policy issues – ADMINISTRATION→SOCIAL GROUP → LAW; 

2) Presidential Apparatus activities in the field of foreign policy issues – 

ADMINISTRATION → GOVERNMENT → POLITICS; 3) Presidential Apparatus 

activities in the field of military issues – SOCIAL GROUP → FIGHT; 4) Presidential 

Apparatus activities in the field of terrorism issues – CRIME → PEACE.  

Particular attention has been paid to Obamaʼs memoranda relating to Ukraine.  

Chapter 4, “Linguocultural peculiarities of Presidential Memoranda”, 

substantiates that all PrM according to H. Pocheptsov’s classification of speech acts 

are performatives.  

It has been discovered that the most commonly used speech act is that of 

prescription. The most frequent performative verbs in prescriptions are direct 

(149 occurences) and delegate (88). The second largest speech act group is that of 

decision and proclamation (206), the main performative verb in this type of speech 

act is determine (135 occurences). The third place among the studied speech acts is 

occupied by declaration and intent, the most frequent performative verbs in this type 

of speech act: certify (24) and designate (16). One more type of speech acts is 

evaluation. The main performative verb in this type is approve (11). 

It has been discovered that the efficiency of presidential memoranda is 

reflected in the frequent use of performative verbs which determine their 
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communicative-pragmatic types, namely: memorandum-prescription, memorandum-

determination, memorandum-declaration, memorandum-evaluation. 

By means of computer content analysis, pragmatic categories of the texts have 

been analyzed and the predominance of modalities of manner, negation and intensity 

has been established. 

Finally, preliminary comparative analysis of convergent and divergent features 

of Obama’s and Tramp’s memoranda has been conducted and some differences have 

been discovered.  

Key words: discourse of power, presidential discourse, presidential 

memorandum, speech genre, linguocultural codes, performative act, Barack Obama. 
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ВСТУП 

 

Комунікативні процеси відіграють сьогодні основну роль у політико-

управлінській діяльності й слугують головним управлінським інструментарієм. 

Однією зі сфер застосування цього інструментарію є широка й інтенсивна 

інформаційна взаємодія політичних субʼєктів і державних структур. Рівень 

зв’язків ―президент – органи державного управління‖ є визначальним у 

політичному структуруванні президентської республіки США, підвищенні 

рівня її керованості, забезпеченні легітимності влади. Інформаційна діяльність 

президента як глави держави, гаранта прав і свобод громадян, суспільного 

лідера та символу американської демократії знаходить вияв у президентському 

дискурсі, який визначають як talking institution [242]. У сучасному 

американському варіанті англійської мови виникають інновації, утворені 

процесом афіксоскопійної деривації з використанням афікса -babble у жаргоні 

політиків. Зокрема, за цією моделлю утворено Obabble (Barak Obama + babble) 

для позначення мовлення президента Обами
1
. Президентський дискурс як 

інтерактивна діяльність є статусно орієнтованим і породжується інститутом 

президента. Він представлений широкою жанровою палітрою, у якій вагоме 

місце займає президентський меморандум.  

Окремі аспекти дослідження президентського та політичного дискурсів 

були об’єктами уваги мовознавців Ф. Бацевича [19], О. Шейгал [191], 

Т. Хомутової [182], Н. Кондратенко [95], В. Демьянкова [51], 

О. Спиридовського [161], О. Эпштейн [197],  Ф. Ауштермюля [202], 

О. Атьман [11], І. Коваль [89], О. Селіванової [144], І. Гальперіна [46], 

С. Єрмоленка [71 ], Л. Зігельмана [252], Л. Славової [159], Т. Ширяєвої [192], 

А. Павлуцької [126], Є. Переверзєва [128], Т. Дорожкіної [67], 

Ф. Дотдаєвої [68], І. Лосєва [104], І. Микитюк [115], Є. Мохова [120], 

А. Прокопенко [138], Л. Стрій [162], Є. Четвертак [185] та ін., однак жанр 

президентського меморандуму ще не був обʼєктом окремого дослідження. З 

                                                           
1
 Вперше використано у The New York Times 22 лютого 2008 року. 
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цього огляду актуальним є комплексний аналіз зазначеного жанру, який у цій 

праці здійснено на матеріалі всіх меморандумів 44-го президента США Барака 

Обами, виданих за період його президентства.  

Актуальність дисертаціі забезпечує той факт, що вона виконана в 

антропоцентричній парадигмі сучасних мовознавчих досліджень, яка 

передбачає пошук тих системних властивостей, що характеризують 

мовленнєву поведінку носія мови. Антропоцентрична спрямованість 

мовознавчих студій ХХІ століття полягає у вивченні мови як 

репрезентативної форми людської свідомості, засобу пізнання та 

інтелектуального конструювання світу, продукту творчості мовної 

особистості. Цю дисертаційну працю відносимо до однієї з програм 

дослідження в межах антропоцентричної парадигми – комунікативної, яка 

окреслює простір мови, відображений у тексті й зумовлений позамовними 

факторами усного та письмового мовлення [4].  

У дисертації запропоновано комплексний підхід до дослідження 

семантичного й комунікативно-прагматичного аспектів президентських 

меморандумів, що дає змогу показати особливості функціонування цього 

жанру як важливого засобу комунікативної взаємодії президента Барака 

Обами з іншими субʼєктами політичної комунікації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол № 21/6  від 21 

червня 2016 року). 

Метою праці є висвітлити жанрові особливості президентського 

меморандуму як жанру інституційного дискурсу. 

Досягнення цієї мети вимагає вирішити низку завдань: 

1. Узагальнити, систематизувати та порівняти погляди мовознавців на 

дискурс як вияв соціальної взаємодії. 

2. Описати сутнісні характеристики президентського дискурсу. 
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3. Встановити місце ПрМ у палітрі жанрів сучасного американського 

президентського дискурсу й запропонувати визначення цього жанру.  

4. Обрати підходи до вивчення структурно-семантичних та 

комунікативно-прагматичних особливостей ПрМ Барака Обами й розробити 

методику аналізу їхніх жанрових особливостей у межах кожного з підходів. 

5. Описати модель структури ПрМ.  

6. Виокремити тематичні групи текстів ПрМ Барака Обами й описати 

їхнє мовнокультурне кодування. 

7. Дати мовнопрагматичну характеристику досліджуваних ПрМ та 

виокремити їхні комунікативно-прагматичні типи. 

8. Проаналізувати засоби вербалізації мовнопрагматичних категорій у 

текстах ПрМ. 

Об’єктом дослідження є жанрові характеристики президентських 

меморандумів у політичному дискурсі США. 

Предметом вивчення є структурні, семантичні й прагматичні 

особливості президентських меморандумів Барака Обами як мовленнєвого 

жанру. 

  Матеріалом дослідження є тексти всіх президентських меморандумів 

авторства 44-го президента США Барака Обами (586 меморандумів загальним 

обсягом 290855 слів), що вийшли в 2009 – 2016 роках. 

Методологічним підґрунтям дослідження є комплексний підхід до 

розгляду об’єкта дослідження на семантичному та комунікативно-

прагматичному рівнях. Він забезпечує повноту та вичерпність аналізу й 

зумовлює вибір методів дослідження. На основі розмежування понять текст – 

висловлення – мовленнєвий жанр виокремлено структурний, семантичний та 

функціональний підходи до аналізу президентських меморандумів Барака 

Обами. У межах структурного підходу президентський меморандум означено 

як текстему – інваріантну одиницю текстового рівня мови, що протиставлена 

конкретній реалізації тексту в мовленні. На цьому етапі застосовано метод 

моделювання, що дав змогу представити властивості обʼєкта, повʼязані з його 
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структурною організацією, та запропонувати індуктивну модель структури 

досліджуваної текстеми.  

Семантичний підхід передбачає дослідження меморандуму як 

актуалізованого тексту – комунікативно-семантичної одиниці мовленнєвої 

діяльності, єдності структурної схеми та модально-комунікативного аспекту. 

Застосування методу контент-аналізу дало змогу показати, що тексти, які на 

перший погляд видаються різними, мають глибинну спорідненість, що 

виявляється через спільність мовнокультурного кодування. Як додатковий 

метод дослідження в межах семантичного підходу використано аналіз 

словникових дефініцій, що слугував для опису наповнення референтних полів 

лексичних одиниць, повторюваний звʼязок яких утворює мовнокультурні коди 

у досліджуваних текстах.  

Функціональний підхід забезпечує вивчення ПрМ як повторюваної 

єдності тексту й соціального контексту в конкретній ситуації спілкування. На 

етапі дослідження, здійсненого в межах функціонального підходу, використано 

метод критичного дискурс-аналізу як інтерпретативний і пояснювальний метод 

для доведення зв’язку текстів меморандумів і соціальних умов та владних 

відносин у суспільстві. 

Для встановлення спільних і відмінних ознак ПрМ Барака Обами та 

Дональда Трампа використано зіставний аналіз. 

Як допоміжні дослідницькі процедури для аналізу корпусу дослідження 

залучено прийом систематизації та елементи кількісних підрахунків. 

  Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше застосовано комплексний підхід до аналізу президентського 

меморандуму як мовленнєвого жанру інституційного дискурсу й на базі цього 

підходу виокремлено його основні жанрові ознаки. Новизна притаманна також  

описові структурних, семантичних та комунікативно-прагматичних 

характеристик президентських меморандумів Барака Обами. Вперше описано 

мовнокультурне кодування цих меморандумів та здійснено їхню прагматичну 

класифікацію. 
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Положення, що їх винесено на захист: 

1. Президентський дискурс як мовознавчий предмет дослідження 

передбачає врахування чотирьох вимірів: 1) комунікативного виміру – 

взаємодії суб’єктів мовленнєвої діяльності в соціальних ситуаціях; 

2) когнітивного виміру – передавання знань, інформації й уявлень; 

3) мовного виміру –  власне використання мови; 4) жанрового виміру – 

реалізації мовних жанрів у жанровому просторі президентського 

дискурсу. У кожному вимірі виокремлено характеристичні ознаки. 

2. Президентський меморандум є типізованою писемною формою 

мовленнєвої комунікації президента, що спрямована на внутрішнє 

використання в системі  державного управління і має комунікативну мету 

передавати інформацію та впливати на адресатів. 

3. Жанровою ознакою президентського меморандуму є особлива структура, 

у якій наявні незмінні, частково змінні та факультативні компоненти. До 

незмінних належать: 1) місце видання меморандуму; 2) підрозділ; 

3) попередня вказівка; 4)  підпис президента. Частково змінні охоплюють: 

1) дату залежно від місяця та року видання; 2) назву, що відображає 

проблематику меморандуму; 3) адресата; 4) предмет, визначений 

тематичною спрямованістю; 5) вказівку щодо опублікування, яка 

залежить від адресата. Встановлено, що до назви ПрМ можуть входити 

факультативні компоненти. Переважна більшість ПрМ має назву 

PRESIDENTIAL MEMORANDUM, і лише в окремих випадках структура 

документа містить факультативні додаткові компоненти, як-от 

DETERMINATION чи DISSAPROVAL. Факультативні компоненти 

вказують на прагматичні особливості ПрМ. 

4. Жанровою ознакою президентського меморандуму є особливе 

мовнокультурне кодування, що виявляється в повторюваних звʼязках 

референтних полів лексичних одиниць у текстах. Мовнокультурні коди 

лежать в основі продукування та інтерпретації цих текстів. Ці коди 

відображають соціально, історично й культурно зумовлені звʼязки 
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обʼєктів, що є визначальними для досліджуваного жанру й тематично 

зумовлені. 

5. Ознакою ПрМ як мовленнєвого жанру є його перформативність, оскільки 

він становить сукупність інтенціональних мовленнєвих дій у ситуації 

спілкування президента з різними адресатами. 

6. Жанровою ознакою президентського меморандуму є його актуалізація в 

одному із чотирьох комунікативно-прагматичних типів, що охоплюють 

меморандуми-настанови, меморандуми-рішення, меморандуми-

декларації та меморандуми-оцінки. 

 Апробацію результатів дослідження здійснено на таких наукових 

конференціях: XI Міжнародна науково-практична конференція ―Мови і Світ : 

Дослідження та Викладання‖ (Кіровоград, 2017), Society for Cultural and 

Scientific Progress in Central and Eastern Europe Philology and Linguistics 

International Conference (Будапешт, 2017), International research and practice 

conference ―Contemporary issues in Philological Sciences: Experience of Scholars 

and Educationalists of Poland and Ukraine‖ (Люблін, 2017), Всеукраїнська 

науково-практична конференція ―Філологія: сучасний погляд на вивчення 

актуальних проблем‖ (Запоріжжя, 2017), Міжнародна науково-практична 

конференція ―Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи 

вирішення‖ (Одеса, 2017), Міжнародна науково-практична конференція «III 

Таврійські філологічні читання» (Херсон, 2017), V Міжнародна науково-

практична конференція ―Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної 

комунікації та методики викладання іноземних мов‖ (Тернопіль, 2016), 

Міжнародна науково-практична конференція ―Філологічні науки в системі 

сучасного гуманітарного знання XXI століття‖ (Одеса, 2016). 

Теоретичне значення роботи полягає в доповненні теоретичної та 

емпіричної баз досліджень із дискурсології та генології. Для теорії мовленнєвих 

жанрів вагомим є обґрунтування значущості взаємозв’язку між 

мовнокультурними кодами та комунікативно-прагматичними сенсами тексту, 

що є визначальним для встановлення їхньої жанрової належності. 



24 
 

Запропонований комплексний підхід до аналізу президентських меморандумів 

Барака Обами може слугувати фундаментом для опису інших різновидів цього 

жанру на матеріалі меморандумів інших президентів та для аналізу 

президентського дискурсу в інших державах. 

Практичну цінність праці визначає можливість використовувати  

основні положення та ілюстративний матеріал у навчальному процесі, зокрема 

для лекційних курсів та практичних занять із лексикології, лінгвокультурології, 

комунікативної лінгвістики та спецкурсів із лінгвістичної генології й 

лінгвістичної прагматики. 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 14 публікаціях, 

із них  – 7 у фахових виданнях України,  5 – у збірниках матеріалів наукових 

досліджень та конференцій, а також 2 – у закордонних наукових виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

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

списку джерел та додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 168 

сторінок (у тому числі 26  рисунків та 15  таблиць). Загальний обсяг 

дисертації становить 228 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО 

ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ ЯК ЖАНРУ 

ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО ДИСКУРСУ 

 

Маємо вивчати тексти не як документи про щось, а як дискурс, який є 

частиною мережі звʼязків між владою та ідентичністю 

(Мішель Фуко, ”Археологія знання”) 

 

Дискурсологія та лінгвопрагматика швидко розвиваються, а в їхніх межах 

формуються нові концепції, що зумовлює потребу проаналізувати основні 

теоретичні постулати, релевантні для вивчення характеристик президентського 

меморандуму (далі – ПрМ) як мовленнєвого жанру інституційного дискурсу. У 

першому розділі увагу зосереджено на трьох аспектах дослідження: 1) поняття 

дискурсу як вияву соціальної взаємодії через призму влади; 2)  президентський 

та американський президентський дискурси як підтипи інституційного 

дискурусу; 3) жанрова палітра американського президентського дискурсу 

(далі – ПрД) – й визначено місце ПрМ у цій палітрі. Виклад зазначених 

теоретичних питань забезпечує передумови практичного аналізу обраного 

об’єкта. 

 

1.1. Дискурс як вияв соціальної взаємодії 

 

Дослідження дискурсу як типу комунікативної діяльності ґрунтується на 

питаннях, які стосуються: 

1) онтології мовленнєвої комунікації (Є. Сидоров [157]), категорій 

комунікативної особистості, комунікативної компетенції автора/адресата,  

типологізації комунікантів з урахуванням їхніх статусних і рольових параметрів 

(Н. Арутюнова [10, С. 136 – 137.], М.  Бахтін [16, С. 406 – 415.], 

О. Воробйова [41], І.  Колегаєва [93], С. Потапенко [130], Г.  Почепцов [133; 
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132; 134], Т. Радзієвська [139], К. Сєдов [143], Л. Славова [159], 

І. Тарасова [169], Ц. Тодоров [257, P. 25 – 37.], Л. Комісар [94] та інші);  

2) типології і класифікації комунікативних стратегій, тактик, 

комунікативних кроків (А. Белова [23], Є. Верещагін [39], П. Грайс [48, С. 217 – 

237.], Т. ван Дейк [35; 259], О.  Іссерс [77], О. Ільченко [79], М. Койт [92], 

І. Морозова [117], А. Приходько [136], П. Браун [211], М. Сільверштайн [255] 

та інші); 

3) прагматичного аналізу дискурсу, вивчення типових інтенцій і цілей 

адресанта/адресата (Ф. Бацевич [19], Т. Космеда [96], П. Стросон [163], 

П. Зернецький [75] та інші); 

4) таксономії мовленнєвих актів і мовленнєвих жанрів (Т. Анісімова [7], 

Ф. Бацевич [17], В. Дементьєв [49], М. Кожина [90], В. Салімовський [142], 

Дж. Серль [156], Т. Шмельова [193], Т. Яхонтова [199], К. Беркенкотер [209]. 

Дискурс як тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, 

мовленнєвий потік має різні форми вияву (усну, писемну, позамовну), 

відбувається в межах конкретного каналу спілкування, його регулюють 

стратегії і тактики учасників. Він є синтезом когнітивних, мовних і позамовних 

(соціальних, психічних, психологічних тощо) чинників, що їх визначає 

конкретне коло форм життя, залежних від тематики спілкування, і має своїм 

результатом формування різноманітних мовленнєвих жанрів [18]. Отже, з 

одного боку, дискурс – текст, прив’язаний до життя, з особливою граматикою, 

лексикою, правилами слововжитку й синтаксису, а з іншого – це живе 

спілкування, комунікація, когнітивно-мовленнєве й інтерактивне явище з усіма 

відповідними складовими спілкування [19, С. 12 – 13]. 

М.  Голлідей назвав текст ―лінгвістичною формою соціальної взаємодії‖. 

Якщо розглядати контекст як ―соціальність‖, то для певного типу дискурсу 

буде характерною жорстка контекстуальна або соціальна прив’язка (―зовнішня‖ 

соціальність – high context (у термінології Голлідея). З іншого боку, виділяється 

―внутрішня‖ соціальність – контекст художньої творчості (low context) 

[224, Р. 23 – 43]. Якщо ми подамо вимір внутрішньої структурності як текст, а 
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зовнішній (соціальний) вимір – як контекст і наділимо ці виміри здатністю мати 

сильний і слабкий прояви, то отримаємо чотири типи дискурсів. Перший тип 

(інституційний дискурс) має високу структурованість тексту й жорстку 

контекстуальну чи соціальну прив’язку. Другий тип (науковий дискурс) має 

спеціалізовану раціональну мову, але контекст не обмежується предметною і 

соціальною сферами. Третій тип (художній дискурс) не входить до 

уніфікованих знакових стандартів, але, як породження певної історичної епохи, 

мусить мати чіткий звʼязок із соціальним контекстом. Для четвертого типу 

(повсякденний дискурс) притаманна суб’єктивність мовного вияву [5, с. 37]. 

Отож, спираючись на поняття ―соціальності контексту‖, розглядатимемо 

дискурс як складний соціолінгвістичний феномен комунікативного середовища. 

Він, по-перше, детермінується (безпосередньо чи опосередковано) 

соціокультурними, політичними, прагматично-ситуативними, психологічними 

та іншими чинниками, по-друге, має ―видиму‖ – лінгвальну (зв’язний текст чи 

його семантично значущий та синтаксично завершений фрагмент) і „невидиму‖ 

– позамовну (знання про світ, думки, настанови, мету адресанта, необхідні для 

розуміння цього тексту) структуру і, по-третє, йому притаманна спільність 

світу, яку впродовж розгортання дискурсу ―будує‖ його адресант (автор) та 

інтерпретує його адресат (слухач, читач тощо) [152, c.13]. 

Виділимо три підходи до дослідження дискурсу як соціальної взаємодії та 

розглянемо типи дискурсів у межах цих підходів.  

Перший підхід передбачає аналіз учасників спілкування як 

представників певної соціальної групи й аналіз спілкування в широкому 

соціокультурному контексті. Спираючись на цей підхід, дискурс поділяють на 

особистісно орієнтований і статусно орієнтований. Статусно орієнтований 

залежить від того, які соціальні інститути функціонують у соціумі в конкретний 

історичний проміжок часу [82, с. 194]. В. Карасик називає перший тип 

персональним (індивідуально орієнтований), а другий – інституційним 

(статусно орієнтований) дискурсами. У першому мовець виступає як 

особистість зі своїм багатим внутрішнім світом, а в другому – як представник 
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тієї чи іншої соціальної групи [81]. Персональний дискурс має два різновиди: 

побутове й буттєве спілкування. В інституційному дискурсі спілкування 

відбувається в певних межах статусно-рольових взаємин і виділяється на 

підставі двох ознак – мети та учасників спілкування [81]. 

Другий підхід до дослідження дискурсу як соціальної взаємодії 

випрацьовують із позиції критичного дискурс-аналізу. У межах цього підходу 

розглядають питання: як формуються типи дискурсу, які зміни фіксують у  

ньому за певний часовий період, до якої аудиторії його звернено і в яких 

соціальних сферах залучено.  

Засадничим для цієї праці є тлумачення дискурсу як вербалізованої 

форми соціальної діяльності. Він ―визначається цінностями, соціальними 

нормами, умовностями і соціальною практикою, яка завжди обмежена і зазнає 

впливу структур влади й історичних процесів‖ [105, с.90]. Із цього випливає 

нерозривний зв’язок дискурсу із ситуацією та контекстом, що дає змогу 

співвіднести дискурс і висловлення, розглядаючи їх як одиниці усного або 

письмово продукованого мовлення, які є ―інгерентно контекстуалізованими‖. 

Критичний дискурс-аналіз у сучасній дискурсології тлумачать як теорію і 

метод емпіричного дослідження зв’язку між дискурсом і соціальними та 

культурними процесами в конкретних історичних умовах. Він є найбільш 

успішним тоді, коли за основу беруть соціологічний, антропологічний та 

філософський спадок цієї традиції, а саме: як люди використовують мову, щоб 

передати зміст і досягти мети спілкування. Термін «критичний дискурс-аналіз» 

застосовують на позначення: 1) окремого підрозділу дискурсивних студій; 

2) інтерпретативного методу, що спрямований на вивчення взаємовпливу мови 

й соціальних структур. Критичний дискурс-аналіз у першому сенсі є молодою 

наукою, яка активно розвивається (починаючи з останнього десятиліття ХХ 

століття) і має міждисплінарний характер, оскільки зосереджується на вивченні 

дискурсивних вимірів соціальних і культурних явищ. Дискурс розглядають як 

форму соціальної практики, що формує соціальний компонент світу людини. 

Критичний дискурс-аналіз як інтерпретативний метод розглядає зв’язок між 
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текстом, соціальними умовами його виникнення й відношеннями влади. 

Виявлення зв’язку між мовою та соціальною практикою є головною метою 

критичного дискурс-аналізу [214].   

У межах другого підходу також вивчають: а) когнітивні схеми, 

ідеологічні програми, моральні оцінки та риторичні, логічні й естетичні засоби, 

які використовують для їхнього втілення; б) суб’єктів мовленнєвої практики. 

Важливим у цьому контексті є також розгляд ефективності окремих типів 

дискурсу та сили їхнього впливу на аудиторію [217; 218]. Зокрема, торкаючись 

питання можливих тем і типів дискурсу, Т. ван Дейк зазначає, що існує набір 

стратегій, які стосуться наших знань щодо типу дискурсу, а більша частина 

типів має обмеження в діапазоні можливих тем, що їх дослідник  називає 

тематичним репертуаром конкретного типу дискурсу. Тематичні репертуари 

обмежуються не лише типом дискурсу. Вони також можуть бути визначені 

культурою, комунікативним контекстом, соціальним статусом чи віковими, 

гендерними або особистісними характеристиками мовців [36, С. 51 – 52]. 

Науковець розглядає дискурс як суттєвий складник соціокультурної взаємодії, 

у якій зміни та обмеження виявляються через певні тематичні репертуари, які 

певним чином ієрархічно впорядковані [36, С.53]. Останнє твердження є 

принципово важливим для розуміння процедур контент-аналізу, які 

здійснюються автоматизованими програмами й будуть описані далі.  

Отож, прихильники другого підходу розглядають типи дискурсу, 

враховуючи ситуацію спілкування та виокремлюючи її соціальні параметри з 

опорою на критичний дискурс-аналіз. 

У цій праці пропонуємо розглянути ще третій підхід до опису та 

типологізації дискурсу як вияву соціальної взаємодії, аналізуючи його через 

призму ―влади‖, тобто впливу на адресанта з боку адресата. Якщо розглянути 

―владний‖ аспект дискурсу на прикладі типології В. Карасика, який виділяє такі 

типи інституційного дискурсу, як політичний, дипломатичний, 

адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, 

містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний і 
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масово-інформаційний [81], то стає очевидним, що для всіх  перелічених вище 

типів характерне використання комунікативних стратегій впливу 

(маніпулювання), що передбачає аналіз ―владних‖ відносин у цих дискурсах. 

Феномен владного дискурсу в сучасних дослідженнях розкривається також на 

рівні впливу структури дискурсивних висловів на владні практики. Ця 

специфіка визначає підходи влади до контролю для досягнення управлінських 

цілей за допомогою дискурсу. Контроль здійснюють не лише щодо дискурсу як 

соціальної взаємодії, а й щодо свідомості. Контроль над свідомістю є 

непрямим, можливим або ймовірним наслідком дискурсу. ―Ті, що контролюють 

дискурс, можуть побічно контролювати поведінку‖ [179, с.27]. М. Фуко 

переконливо доводить, що ми маємо вивчати тексти не як документи про щось, 

а як дискурс, який є частиною мережі взаємозвʼязків влади та ідентичності. При 

цьому їх треба розглядати як частину боротьби за досягнення влади, тобто як 

частину всіх тих процесів, до яких люди залучені через ці тексти. М. Фуко 

підводить нас до пошуку схем, послідовностей, ієрархій у мові, які поміщають 

людей на певні ролі й приписують їм певні способи мислення. Як уже було 

зазначено, у дискурс-аналізі поширеним є твердження, що ―практика людей 

організована навколо використання визначених дискурсів чи інтерпретативних 

репертуарів‖ (цит. за [114, с. 26]. При цьому, на думку О. Огурцова, ―не слід 

шукати груп, які володіють владою, і груп, які її позбавлені, вважаючи, 

наприклад, що політики перебувають біля керма влади, а вчені утримуються 

поза владою. Така позиція можлива лише в тому разі, якщо владу ототожнюють 

із державною владою‖ [124].  

Спираючись на подане вище тлумачення влади та визначення, що його 

запропонував В. Согомонян [160, с. 48], розглядатимемо дискурс влади як 

комплекс здійснюваних носіями влади публічних комунікативних актів. 
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1.2. Соціальні та комунікативні параметри інституційного дискурсу 

Дискурс влади реалізується в різних підтипах інституційного дискурсу. 

Чимала кількість досліджень останнього відбувається в теоретичних 

парадигмах соціолінгвістики [81; 82; 191] та критичного дискурс-аналізу [32; 

179; 180; 256]. С. Левінсон виокремлює такі ознаки інституційного дискурсу: 

по-перше, його учасники завжди мають чітку комунікативну мету; по-друге, 

існують певні легітимні та ритуальні обмеження на засоби (мовні й немовні) 

для досягнення цієї мети; по-третє, існують особливості умовиводів та 

інтерпретацій комунікантів [233, p. 82]. Дослідження інституційного дискурсу 

охоплює і мовну систему (ту її частину, що орієнтована на обслуговування 

певної ділянки комунікації), і мовленнєву діяльність (сукупність лінгвальних та 

позамовних факторів), тексти. 

В основу розуміння інституційного дискурсу в цій праці покладено 

твердження, що цей тип дискурсу – це владний ресурс, який становить систему 

значень, інтерпретацій, оцінок, позиціонування та ідентифікації суспільних 

суб’єктів і стосунків між ними та об’єктів реальності, які фіксуються і 

легітимізуються соціальними інститутами. 

П. Бурдьє зазначає, що дискурс – це габітус, який генерує соціальні 

практики та регулює оцінні сприйняття. Дослідник трактує дискурс як 

символічний капітал, що функціонує в соціальному просторі. Для розуміння 

політичного дискурсу як різновиду інституційного дискурсу вагомими є 

категорії поля, соціального й символічного капіталів, що їх розробив П. Бурдьє. 

Поле – це соціальний простір, який функціонує як конкурентний ринок, де 

окремі групи змагаються між собою за вищий соціальний статус. Той, хто 

займає вище становище в суспільстві, володіє й більшим соціальним капіталом, 

а отже, отримує можливість панувати над тими, чий соціальний статус нижчий 

[32, с. 136]. 

Використовуючи роботи П. Бурдьє, констатуємо, що будь-який 

соціальний інститут формує дискурсивний простір, у межах якого точиться 
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боротьба за монополізоване здійснення легітимного ―насилля‖, тобто за 

нав’язування певної картини світу. 

У роботах М. Фуко знаходимо трактування інституційного дискурсу як 

поля дискурсивних практик, які навіюють суспільству певну оцінну та 

когнітивну базу, встановлюють режими комунікації й порядок мислення, 

дисциплінують розум і почуття, визначають і структурують об’єкти шляхом 

виділення норми / ненорми. У М. Фуко різноманітні соціальні інститути й 

галузі знання трактовано як сфери підкорення і дискурсивного контролю, 

нагляду за дотриманням сталого порядку речей [178; 180]. 

Як постулюють сучасні праці з комунікативної лінгвістики, 

інституційний дискурс – це спілкування в межах статусно-рольових стосунків, 

тобто мовленнєва взаємодія представників соціальних груп або інститутів 

один з одним. Інституційні тексти – це тексти інституційного дискурсу, який 

становить ―спеціалізовану, ритуалізовану, клішовану форму комунікації, 

учасниками якої є представники соціальних інститутів‖ [81, с. 245]. 

Як уже було зазначено, будь-яка сфера людської взаємодії передбачає 

владні відносини, тож основним підходом до аналізу інституційного дискурсу 

вважаємо його розгляд з погляду актуалізації дискурсу влади. Глобальним та 

локальним інформаційно-комунікативним просторам сучасності притаманне  

ускладнення владних відносин у соціальному полі. Розглядаючи проблеми 

політичного, дипломатичного й інших підтипів інституційного дискурсу, не 

можемо оминути увагою поняття влади та владних відносин, оскільки влада 

проявляється як унікальне соціокультурне явище, здійснює визначальний 

вплив як на окремого громадянина, так і на держави, світову спільноту [32]. 

Вивченню дискурсу влади присвятили праці такі видатні науковці, як 

Р. Рорті [248], В. Зотова [76, С. 158 – 166], П. Кирилов [84], О. Огурцов [124], 

Н. Діденко [64; 65], І. Вербицька [38], П. Бурдьє [33], Т. Клименкова [86, С. 21 – 

50.], Р. Барт [14], Т. ван Дейк [36; 34], В. Чернявська [184], В. Согомонян [160], 

О. Шейгал [191], М. Фуко [177], С. Бульбенюк [30] та інші. 
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У філософському тлумаченні владу розглядають як спосіб і можливість 

чинити визначальний вплив на діяльність та поведінку людей за допомогою 

будь-яких засобів авторитету, права, насильства (влада економічна, політична, 

державна, сімейна та ін.) [176, c. 85]. 

Влада в контексті культури – це особлива соціальна реалізація 

управління як універсального об’єктивного відношення, можливість і право 

певного суб’єкта управляти: наказувати, приймати рішення й виконувати їх на 

історично конкретному рівні культурного розвитку засобами актуальної 

культури. Влада є виявом однієї з найважливіших функцій культури – 

регулювати взаємодії в суспільстві, соціальні та інші відносини; нормувати, 

обмежувати, стандартизувати людську діяльність, а також стосунки суспільства 

з природою. Влада виявила себе як влада над людьми, речами, природою, а 

також самим суб’єктом управління [102 , стаття О.Сінькевич, с. 67]. 

Влада в дискурсі може виступати як змістовна, когнітивна, 

соціолінгвістична, риторична й прагматична категорія. Таким чином, влада у 

дискурсі може виступати як прояв мовної концептуалізації. Через мовлення 

вона має здатність нав’язувати світосприйняття й створювати мовну 

інтерпретацію картини світу. За свідомого використання мови як інструменту, 

що дає змогу впливати на сформовану у свідомості соціуму картину світу, 

влада виступає як соціальна взаємодія, пов’язана зі стратегіями маніпуляції. 

Мову в такому разі свідомо використовують як засіб дії для досягнення певного 

комунікативного ефекту, що особливо чітко проявляється в певних типах 

дискурсу, зокрема інституційному [160]. 

Влада в дискурсі виявляється в тому, що комуніканти з вищим особистим 

статусом контролюють і обмежують комунікативний внесок учасника з нижчим 

статусом, що не наділений владою. Існує три типи обмежень: 1) обмеження 

щодо змісту комунікації; 2) обмеження щодо типів соціальних відносин, в які 

можуть вступати учасники комунікації; 3) обмеження щодо позиції суб’єкта 

комунікації [191, c.83]. Отже, влада впливає на комунікантів і надає їм певних 

якостей, яких вони до цього не мали, і все це відбувається за посередництвом 
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конкретного дискурсу. Поняття влади означає реальну здатність конкретних 

соціальних суб’єктів, адресатів, впливати на адресантів певним чином. 

Соціопсихологічною особливістю такого владного впливу є його подвійний 

характер: влада може суттєвим чином змінювати особистісні пріоритети та 

поведінку не лише підвладних суб’єктів, а й тих, які цей вплив здійснюють.  

Зазначено, що влада наділена політичними, соціальними та 

психологічними ознаками. Політична ознака вказує на зв’язок влади й 

політики. Соціальна сутність влади виявляється, зокрема, у тому, що вона 

багато в чому залежить від соціальних умов життя того чи іншого суспільства 

та від специфіки його соціальної структури, зокрема особливостей розвитку 

базових соціальних інститутів у ньому. Психологічну сутність влади визначає 

передусім те, що влада завжди передбачає міжособистісні взаємини, взаємодію 

окремих індивідів та соціальних і політичних груп [30]. 

Аналіз дискурсу влади, що його здійснив М. Фуко, наголошує на 

репресивному характері впливу влади як на діяльність конкретних осіб або 

суб’єктів, так і на структуру, яка пронизує суспільство. Здійснивши 

генеалогічне дослідження влади знання, філософ виявив, що характер 

дискурсивних практик влади глибоко закорінений в історії. Опис особливостей 

дискурсу влади у М. Фуко ґрунтується на констатації можливостей влади 

монополізувати слова та їхні сенси, що виводить на розуміння природи 

домінування через мову як універсальну структуру комунікації. Перекладач 

праці М. Фуко ―Дискурс і істина‖ А. Корбут зазначає, що філософ ставить 

питання не ―що таке влада‖, а ―як здійснюється влада‖. Французького 

мислителя передусім цікавила плинність практик влади і дискурсу як одного з 

основних чинників відображення мінливих практик контролю і панування. 

Однією з основних особливостей владного дискурсу є вживання різних 

риторичних прийомів, які, на думку М. Фуко, відображають нещирість або 

відсутність вільного мовлення в дискурсі влади‖ [179].  

Влада, як окремий параметр дискурсу, втілюється в мовленнєвому впливі, 

який чинять владно зумовлені висловлення на слухача. Дискурс влади, як уже 
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зазначено, – це комплекс публічних комунікативних актів імперативного 

характеру, що їх здійснюють носії влади [160, с. 48], отже, він актуалізується 

насамперед через інституційний дискурс. На думку О. Шейгал, ―за свідомого 

використання мови як інструменту, що дає змогу впливати на картину світу у 

свідомості соціуму, влада виступає як риторична категорія, яку  свідомо 

використовують як засіб впливу для досягнення певного перлокутивного 

ефекту‖ [191, c.83]. 

Зіставляючи поняття ―влада в дискурсі‖ та ―дискурс влади‖, стверджуємо, 

що ―влада в дискурсі‖ скеровує владно зумовлені висловлення на слухача, а 

―дискурс влади‖ встановлює особливості дискурсу, на яких ґрунтуються 

констатації можливостей влади монополізувати слова та їхні сенси, що 

виводить на розуміння природи домінування через мову як універсальну 

структуру комунікації. 

Узагальнюючи сказане вище, пропонуємо таке визначення інституційного 

дискурсу з урахуванням параметру влади: інституційний дискурс – тип 

комунікативної діяльності, який втілює стійку систему статусно-рольових 

мовленнєвих відносин, що склалася в комунікативному просторі 

життєдіяльності певного соціального інституту, в межах якого 

здійснюються владні функції цього інституту. Виконання цих функцій 

забезпечує легітимізацію певних способів світосприйняття, векторів ціннісних 

орієнтацій і моделей поведінки за допомогою мови. Основною характерною 

ознакою інституційного дискурсу є те, що дискурсивні сутності мовців, їхні 

інституційні ролі, владні стосунки та мовленнєва поведінка завжди 

попередньо визначені соціальним інститутом. 

Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність реалізується в 

широкому соціокультурному контексті [22, c. 28]. Для опису інституційного 

дискурсу як вияву соціальної взаємодії суттєвими є такі його ознаки: 

1)  належність комунікантів до певних соціальних інститутів; 

2) соціокультурний контекст комунікації; 

3) засоби, які використовують для комунікативних дій; 
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4) діалогічність; 

5) реалізація владних відносин (―влади в дискурсі‖) – спонукання 

прийняти інтерпретацію дійсності, яка бажана для адресата, засобами 

мовленнєвого впливу; 

6) монополізація мовних засобів як вияву домінування через мову, що 

втілює універсальну структуру комунікації [22]. 

 Окреслені ознаки інституційного дискурсу як вияву соціальної взаємодії 

через аналіз параметру влади можуть слугувати об’єктивною підставою для 

вивчення особливостей комунікації, що зумовлені соціальними інститутами.  

 

1.3. Політичний дискурс як реалізація політичної комунікації 

 

Жоден соціальний інститут не може існувати без комунікації. Тип 

інституційного дискурсу визначається типом соціального інституту, який його 

породжує. Соціальний інститут держави породжує, серед інших, політичний 

дискурс. Сама особливість політики, на відміну від інших сфер людської 

діяльності, полягає переважно в її дискурсивному характері: більшість 

політичних дій є мовленнєвими за своєю природою [191, с. 18]. Тож не 

випадково низка вчених розглядає політичну діяльність як мовленнєву. 

Виникнення, історичний розвиток і сучасний стан політичного дискурсу 

проаналізовано в роботах А. Баранова [13], А. Чудінова [187], О. Шейгал [191], 

О. Селіванової [146], Ф. Бацевича [21] та ін. Цей дискурс у сучасній 

дискурсології розглядають як багатотовимірне, багатокомпонентне явище й 

нерідко описують як жанровий конгломерат. Ю. Клюєв дає таке визначення 

політичного дискурсу: ―складне соціально детерміноване комунікативне  

лінгвальне та позамовне явище (подія), невідʼємною частиною якого є 

актуалізоване мовлення субʼєкта політичної взаємодії‖ [87, с.5]. На думку 

О. Шейгал, терміни ―мова політики‖, ―політична комунікація‖, ―політичний 

дискурс‖ у більшості робіт взаємопов’язані. Дослідниця ототожнює терміни 

―політичний дискурс‖ та ―політична комунікація‖, а мову політики розглядає як 
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структуровану сукупність знаків, що утворюють семіотичний простір 

політичного дискурсу. У межах мовознавчих досліджень О. Шейгал виділяє три 

підходи до вивчення політичного дискурсу: 1) дескриптивний підхід, що 

спирається на класичну методику риторичного аналізу публічних виступів. У 

межах цього підходу вивчають мовну поведінку політиків, мовленнєві засоби, 

риторичні прийоми та маніпулятивні стратегії; 2) критичний підхід, 

спрямований на критичне вивчення соціальної моралі, що виявляється в мові чи 

дискурсі. Мовлення розглядають як засіб влади та соціального контролю; 

3) когнітивний підхід, що дає змогу перейти від опису одиниць та структур 

дискурсу до моделювання структур свідомості учасників політичної 

комунікації. У монографії ―Семіотика політичного дискурсу‖ дослідниця  

пропонує розглядати політичний дискурс з урахуванням: 1) ступеня 

інституційності; 2) субʼєктно-адресатних відносин; 3) соціокультурних ознак; 

4) подієвої локалізації; 5) параметрів виокремлення первинних і вторинних 

жанрів; 6) характеру провідної інтенції [191, С. 255 – 270]. П. Кузьмін 

виокремлює такі функції політичного дискурсу: 

1) поширення інформації (information dissemination); 

2) визначення порядку денного (agenda setting). Суть цієї функції полягає в 

контролі за поширенням інформації; 

3) проекція в майбутнє та минуле, що полягає в прогнозуванні політики, 

спираючись на аналіз позитивного чи негативного досвіду минулого.  

На думку П. Кузьміна, ―дискурс в політиці можна розглядати як спосіб 

комунікації, базований на вербальному та невербальному обміні ідеями, 

позиціями, поглядами учасників політичного життя відповідно до їхніх 

переконань та певних правил, норм для прийняття політичних рішень‖ [101]. 

Політичний дискурс має низку особливостей, що повʼязані саме зі 

специфікою політичної діяльності та політики загалом. Політичний дискурс 

формується в контексті функціонування соціального інституту держави і є 

політичним, якщо супроводжує політичні дії цього інституту. Він невіддільний 

від питань влади. Адже політика є цілеспрямованою діяльністю у сфері 
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взаємостосунків між різними субʼєктами суспільного життя, яка безпосередньо 

повʼязана з боротьбою за здобуття та утримання влади. Владний компонент 

політичного дискурсу введено до такого визначення: ―здійснювана в певних 

історичних і соціальних межах інституційно організована й тематично 

сфокусована послідовність висловлень, рецепція яких здатна підтримувати й  

змінювати відносини домінування та підкорення в суспільстві‖ [128, с.76.]. Усі 

комунікативні стратегії в рамках політичного дискурсу визначаються 

характером політичного інтересу, що зумовлений обʼєктивним становищем 

його фігурантів у соціально-економічній та політичній структурі суспільства, 

їхніми політико-культурними уявленнями й традиціями, їхніми світоглядними 

принципами й цінностями [101, с. 224.]. 

Суспільне призначення політичного дискурсу полягає в тому, щоб 

навіяти адресатам необхідність ―політично правильних‖ дій та оцінок. Тобто 

метою політичного дискурсу є не опис, а створення ґрунту для переконання 

адресатів, спонукання до дії, що й визначає його ефективність [126, с. 220 –

 221.]. 

Політичний дискурс виконує сім основних функцій: інформаційну, 

інструментальну, прогностичну, нормативну, легітимізаційну, переконання та 

політичної пропаганди. В. Павлуцька наголошує, що головною цільовою 

настановою політичного дискурсу є формування в соціумі тих думок та оцінок, 

які є необхідними для автора дискурсу. Цей тип дискурсу, передусім, є 

інструментом впливу, а його особливість полягає в досягненні політичних 

цілей, які в переважній більшості повʼязані з питанням влади [126]. Отже, цей 

дискурс, по суті, ―виробляє владу‖, використовуючи особливі мовні засоби, і 

забезпечує взаємодію політичних обʼєктів та політичних субʼєктів [95]. 

На основі узагальнення наведених вище міркувань пропонуємо 

тлумачити політичний дискурс як конкретний вияв політичної комунікації, що 

породжується соціальним інститутом держави і передбачає актуалізацію 

політичного тексту в комунікативному акті взаємодії політичного суб’єкта 

(політика, політичної сили) та політичного об’єкта (іншого політика/ 
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політичної сили чи цільової аудиторії) для досягнення політичних цілей, які в 

переважній більшості повʼязані з питанням влади. 

 

1.4. Президентський дискурс як різновид політичного дискурсу 

ПрД як різновид політичного дискурсу є багатовимірним мовленнєвим 

явищем, яке не має вичерпного наукового опису в сучасній парадигмі 

комунікативно-дискурсивних мовознавчих студій і нерідко виступає синонімом 

інших понять – президентська промова чи президентська риторика. У цьому 

параграфі проаналізовано основні характеристики ПрД й окреслено можливі 

напрями його дослідження. 

 

1.4.1. Сутнісні характеристики президентського дискурсу як підтипу 

політичного дискурсу. 

За останні роки число дисертаційних і монографічних праць, присвячених 

аналізові специфіки ПрД, помітно зросло. Зазначений жанр став одним із 

вагомих об’єктів дослідження в сучасній дискурсології. Хоча політичний 

дискурс вивчали багато науковців (А. Баранова [13], А. Чудінов [187], 

О. Шейгал [191], О. Селіванова [146], Ф. Бацевич [21] та ін.), ПрД як його 

окремий підтип із доволі розгалуженою жанровою палітрою залишається ще не 

достатньо описаним. 

Як уже було зазначено вище, ПрД є підтипом політичного дискурсу. Як 

різновид політичного дискурсу ПрД має всі його родові ознаки, передусім його 

базовою метою є досягнення влади, її збереження або розподіл. Відомо, що 

політичний дискурс є складним комплексом різних видів взаємопов’язаних 

текстів у просторі так званих комунікативних полів. Комунікативне поле з 

відповідним типом тексту становить підтип політичного дискурсу [221]. 

Водночас текстові притаманна завершеність, специфічна структурованість, 

наявність низки інваріантних ознак [64, с. 1]. Це, власне, і дає змогу говорити 

про ПрД як окремий підтип політичного дискурсу. У текстах, де актуалізується 

ПрД, зазвичай містяться: аналіз політичної й економічної ситуації в країні; 
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окреслення цілей адміністрації в зазначених сферах; підкреслення цінностей; 

заклик до підтримки курсу президента тощо.  

Президент як глава президентської республіки метонімічно позначає 

державу загалом. До прикладу, Дж. Лакофф зауважив, що американські 

політичні лідери й близькі до них журналісти вважали за краще говорити не 

про війну з Іраком, а про боротьбу із Саддамом Хусейном [230, с. 132]. 

Президент уособлює єдність держави. Він є гарантом Конституції, символом 

нації і правопорядку, головним представником держави в стосунках з іншими 

країнами. Як глава виконавчої влади, він формує адміністрацію, тобто 

призначає найвищих посадових осіб, суддів, федеральних суддів і генерального 

прокурора, спрямовує діяльність державного апарату, забезпечує зайнятість 

населення і стабільність економічного зростання, стежить за дотриманням 

законів. Президент також є головнокомандувачем збройних сил: здійснює 

загальне керування військовою політикою, призначає найвищих військових 

керівників, особисто приймає рішення щодо дій збройних сил (у межах 

повноважень, наданих конгресом). Він має право використовувати армію для 

підтримки миру й порядку в країні [164, С. 105-112.]. 

Оскільки, враховуючи вагому роль президента в президентській 

республіці, політологи виокремлюють соціальний інститут президента, то не 

викликає сумніву, що в межах політичного дискурсу слід виокремити і такий 

його різновид, як ПрД.  

Роль ПрД є визначальною, коли в державі відбуваються важливі події чи 

впроваджують вагомі реформи. У таких умовах зазначений дискурс може 

забезпечити ефективне здійснення реформ. Саме ―зверху‖ пояснюють 

особливості внутрішніх та зовнішніх подій у державі й визначають перспективи 

змін. Реакція ―знизу‖ при цьому вкрай важлива й необхідна для осіб, що 

приймають рішення. Будь-який сигнал ―зворотного звʼязку‖ дає змогу 

здійснити цільове налаштування [116, с.124]. При цьому образ діяльного лідера 

в умовах інформаційного суспільства ―конструюється в очах публіки не так 

реальними діями та ініціативами, як за допомогою слів і промов‖ [67, с. 24]. 
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ПрД забезпечує консолідацію суспільства, оскільки: 

 висловлює позицію президента щодо всіх внутрішніх та зовнішніх питань 

держави; 

 його використовують в усіх державних і громадських структурах для 

розробляння оцінок і стратегій; 

 є інструментом впливу на процес формування громадської свідомості; 

 є засобом врегулювання конфліктів та консолідації суспільства; 

 є знаряддям регулювання роботи всіх структур президентського апарату.  

ПрД відображає усталену систему статусно-рольових відносин, що 

склалися в комунікативному просторі соціального інституту президентської 

діяльності. Нагадаємо, що статусно орієнтоване спілкування трактуємо як 

мовну взаємодію представників соціальних груп або інститутів один з одним, з 

людьми, що реалізують їхні статусно-рольові можливості в межах наявних 

соціальних інститутів [192, c. 101 – 102].  

Дискурс як категорія комунікації передбачає адресанта повідомлення, 

який створює і відправляє усне чи письмове повідомлення, й адресата 

повідомлення, який його слухає або читає. Адресантом ПрД є президент або 

апарат президента, а адресатом – народ країни та представники управлінських 

структур держави, залучені до реалізації її зовнішньої та внутрішньої політики, 

захисту прав, інтересів і свобод громадян тощо.  

ПрД накладає на адресанта зобов’язання стосовно використання 

конкретних засобів мовного коду, оскільки він є представником соціального 

інституту президента. Успішність комунікації забезпечує взаємозв’язок таких 

компонентів: соціальний інститут президента, соціальні субʼєкти цього 

інституту, цілі та правила соціальної взаємодії в межах інституту президента, 

правила побудови повідомлення (тексту), що відображають особливості 

кодування з огляду на комунікативну інтенцію адресанта. 

Інституційний складник ПрД – обов’язкова сполучна ланка між мовленням, 

мовленнєвою поведінкою та фіксованим текстом, оскільки в президентській 
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республіці цей дискурс забезпечує роботу механізму державного управління 

щодо виконання життєво важливих для суспільства функцій.  

У процесі розгляду ПрД як різновиду інституційного дискурсу пропонуємо 

зосередити увагу на таких аспектах: 

 інтерактивна діяльність учасників статусно  орієнтованого спілкування; 

 перемикання від внутрішнього коду до зовнішньої вербалізації в процесах 

породження мовлення, з одного боку, та його декодування й інтерпретації 

– з іншого; 

 чітке орієнтування регістрів спілкування, розмежування усного та 

писемного мовлення в жанровій палітрі; 

 власне текстові особливості спілкування;  

 чіткі формульні моделі етикету й мовленнєвої поведінки загалом. 

Для учасників ПрД, які спілкуються в межах інституту президента, 

характерна чітка визначеність соціальних ролей і статусів. У ПрД в ролі 

адресанта виступає президент. Адресатом ПрД є представники суспільства 

загалом щодо представників інституту. Отже, модель комунікації матиме 

вигляд, поданий на Рис.1.1. 

 

 

Рис.1.1. Модель комунікації, породжена соціальним інститутом 

президента. 

 

 Перший компонент моделі – представник апарату президента, що 

здійснює державну владу шляхом надання президентові повноваження голови 

держави та голови уряду [85]. 

До прикладу, будучи головою держави та головою уряду, президент 

США наділений досить широкими повноваженнями. Передусім він стоїть на 
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чолі розгалуженого державного апарату, що нараховує 2,5 млн. громадських 

службовців, з яких приблизно 1500 чиновників федеральних відомств 

отримують призначення на посаду безпосередньо від президента або за його 

участі. Виділимо основні повноваженння президента в загальній системі 

внутрішньої та зовнішньої політики США: 

  голова держави, що представляє її на найвищому рівні; 

  президентові підпорядковується уряд, що забезпечує реалізацію 

зовнішньої та внутрішньої політики держави; 

  під керуванням президента перебувають відомства (міністерства), що є 

органами уряду із вироблення, реалізації та координації діяльності 

держави;  

  президент очолює та формує державний апарат США [258]. 

Отже, гіпотетично, ПрД мусить мати широку палітру жанрів, аби  

забезпечити успішне виконання всіх вищеперелічених функцій. 

Другий компонент моделі – текст – матиме відмінності з огляду на жанр 

ПрД, однак його завжди слід описувати з урахуванням особливостей мовного 

кодування. 

Третій компонент моделі – громадяни та представники управлінської 

структури держави – це отримувачі текстів, отже, їхню соціальну визначеність 

мусять враховувати на етапі вибору комунікативних тактик і стратегій 

комунікації, що знаходять відображення в мовному кодуванні текстів.  

Отже, президентський дискурс – це різновид політичного дискурсу, 

мисленнєво-комунікавтиний процес, що склався в комунікативному просторі 

життєдіяльності інституту президента, у межах якого він здійснює владні 

функції та якому притаманні чіткі комунікативні, когнітивні, мовні та 

жанрові виміри, що зумовлені цими функціями. 

 

1.4.2. Виміри дослідження президентського дискурсу 

У сучасному мовознавстві виокремлюють два підходи до вивчення ПрД. 

Перший передбачає аналіз ідеостилів президентів: мовознавці розглядають 
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комунікативні стратегії і тактики президентів, використання мовних засобів 

їхнього втілення (на фонетичному, лексичному, фразеологічному, 

стилістичному рівнях) [159, с. 14]. Прихильники другого підходу досліджують 

не лише мовленнєву діяльність президента, а й шляхи створення образу 

президента в інших типах дискурсів – масмедійному, інтернет- тощо. Це дає 

змогу визначити, як керівника країни сприймають у національній свідомості 

[43, с. 127 – 139]. 

Дослідження ПрД передбачає врахування чотирьох вимірів: 

1) комунікативний вимір – взаємодія президента та інших суб’єктів 

мовленнєвої діяльності в соціальних ситуаціях; 

2) когнітивний вимір – передавання знань, інформації та уявлень; 

3) мовний вимір – використання мовних засобів для забезпечення 

мовленнєвої взаємодії; 

4)  жанровий вимір – реалізація мовних жанрів у жанровому просторі 

ПрД. 

Кожен із вимірів передбачає розгляд низки суттєвих ознак ПрД як 

предмету лінгвістичних досліджень. Комунікативний вимір враховує чотири 

основні ознаки досліджуваного дискурсу.  

Першою ознакою ПрД є його статусно-рольова природа. Мовлення 

президента є найважливішою характеристикою його соціального статусу й 

моделюється цим статусом. У ньому можна виокремити статусні ―індекси‖, які 

можуть бути імпліцитними або експліцитними [82, с. 67]. Інтерпретація цих 

індексів дає змогу розглядати їх як оцінну категорію в ПрД. 

Другою ознакою ПрД є адресованість. Усім жанрам ПрД (усним чи 

письмовим) притаманна особлива форма втілення комунікативної інтенції, яка 

враховує специфіку аудиторії, а саме її чисельність, професійний і освітній 

рівень, віковий склад, політичну орієнтацію та налаштування. До прикладу, 

Л. Зигельман і Л. Міллер вважають, що такий жанр, як звернення президента 

(усне чи письмове) значною мірою залежить від аудиторії та предмету 

обговорення: ―Зміст висловлень частково формує аудиторія, перед якою 
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здійснюють це висловлення, або принаймні аудиторію обирають на основі 

очікуваної від неї реакції на повідомлення‖ [252, с. 36]. Досліджують також 

дискурсивні маркери адресованості. 

Третьою ознакою ПрД є втілення стратегічності мовлення. ПрД втілює 

набір комунікативних стратегій і тактик, які президент використовує для 

створення свого образу й для досягнення поставлених цілей. 

Четвертою ознакою ПрД є тональність. Офіційність / неофіційність 

спілкування проявляється в його тональності. Тональність ПрД розглядають як 

комплекс формально-змістових характеристик, які залежать від стосунків 

учасників цього типу дискурсу. Тональність досліджують за такими 

параметрами: структурно-композиційна форма висловлень, співвідношення 

вербальних і невербальних засобів, якість мовного продукту, добір мовних 

засобів. Офіційне спілкування більш регламентоване за формою і спирається на 

вербальні, а не на позамовні засоби, менш емоційне; краще за якістю мовного 

продукту, менш імпульсивне і, як правило, підготовлене [71, с. 57]. Тональність 

іноді визначається через регістри, які ситуативно зумовлюють варіанти стилю. 

У межах офіційного стилю розрізняють паритетний та авторитарно-командний 

регістри. Термін ―паритетний‖ застосовують на позначення спілкування 

рівноправних за соціальним статусом комунікантів (у ПрД – це стосунки між 

керівниками держав). Авторитарно-командний регістр характеризує 

спілкування нерівноправних партнерів, тобто коли адресат має нижчий статус. 

Тональність відображає емоційно-вольову установку президента в момент 

досягнення конкретної комунікативної мети [112, с. 89]. 

Досліджуючи ПрД в когнітивному вимірі, звертають увагу на таку його 

ознаку, як інформативна насиченість. Аналіз мовних засобів втілення категорії 

інформативності у ПрД передбачає врахування виокремлених у І. Гальперіна 

таких видів текстової інформації: змістовно-фактуальна; змістовно-

концептуальна та змістовно-підтекстова [46, С.27 – 28]. В американському ПрД 

змістовно-фактуальна інформація є експліцитною за своєю природою, тобто 

вона завжди виражена вербально, у всіх жанрах. Одиниці мови, що їх 
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використовують для передавання цієї інформації, вживають у прямих, 

предметно-логічних, словникових значеннях. Фактуальність оптимізує 

інформаційний баланс, оскільки аудиторія її легше сприймає та усвідомлює й 

не потребує застосування значних масивів допоміжної інформації для 

декодування [145]. Змістовно-концептуальна інформація розкриває 

індивідуально-авторське розуміння відношень між явищами, що описані 

засобами змістовно-фактуальної інформації. Дослідження цього типу 

інформації у ПрД передбачає розгляд мовних засобів, шо дають змогу розкрити 

задуми президента, причиново-наслідкові зв’язки та події, їхню значущість у 

соціальному, економічному, політичному й культурному житті держави. 

Змістовно-підтекстова інформація – імпліцитний зміст тексту – є ―прихованою 

інформацією‖, ―потоком додаткових сенсів‖. Вона реалізується переважно 

засобами вторинної номінації і є факультативною стосовно змістовно-

фактуальної та змістовно-концептуальної інформації. Підтекстова інформація 

виявляє приховані сенси в описі фактів, явищ та подій завдяки здатності 

одиниць мови породжувати асоціативні й конотативні значення, а також 

завдяки здатності речень у надфразових єдностях додавати певні сенси. 

Питання аналізу організації мовлення президента в процесі передавання 

змістовно-підтекстової інформації пов’язані із семантичним аналізом окремих 

компонентів висловлення та зв’язків між ними. Цей аналіз невіддільний від 

дослідження різних видів пресупозиції: екзистенційної, прагматичної, 

категорійної та семантичної [148, с. 492]. Для дослідження ПрД особливо 

вагомою є прагматична пресупозиція, що тлумачиться як презумпція 

зрозумілості повідомлення, яку президент регулює стосовно адресатів.  

Ще однією ознакою ПрД у когнітивному вимірі є ціннісна орієнтованість. 

ПрД репрезентує оцінку подій з погляду президента. Г. Приходько наголошує, 

що субʼєкт, оцінюючи предмети чи події, враховує, з одного боку, своє 

ставлення до обʼєкта оцінки (подобається / не подобається), а з іншого – 

стереотипні уявлення про обʼєкт та шкалу цінностей, згідно з якою 

розташовують притаманні обʼєкту ознаки [137, с.25]. Для прикладу, дискурсові 
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президента Барака Обами притаманне звертання до таких загальнолюдських 

цінностей: family, health, security, education, тобто зауважуємо спрямованість на 

моральні й традиційні сімейні цінності, а також глобально-міжнародні 

американські цінності: peace, work, understanding, religion, terrorism. 

Дослідження ціннісної орієнтованості ПрД пов’язане з розкриттям засобів 

вербалізації однойменних концептів як ментальних моделей, що сформувалися 

у свідомості громадян. Найчастіше президент апелює до тих стереотипних 

моделей, шаблонів, образів, які вже існують у когнітивному фонді людини, 

оскільки ―саме вони спряють кращому орієнтуванню в тих обставинах, що не 

потребують від людини ні поглибленого аналізу, ні прийняття відповідального 

рішення, ні додаткових зусиль щодо координації своєї соціальної поведінки‖ 

[137, с. 40]. 

Дослідження ПрД у мовному вимірі передбачає аналіз структурних, 

лексико-граматичних і стилістичних характеристик різножанрових текстів. 

До прикладу, аналіз ПрД Барака Обами 2009 – 2016 років у мовному 

вимірі засвідчує, що абсолютна більшість цих меморандумів має чітку 

аналогічну структуру, яку описуємо в третьому розділі цієї роботи. Стосовно 

дослідження лексичного наповнення ПрД, то його визначає тематика текстів. 

ПрМ поділяються на тематичні групи, кожна з яких містить конкретні лексеми. 

Так, у тематичній групі меморандумів з організаційного забезпечення роботи 

структур і відомств у військових питаннях основними лексемами є: defense, 

Army, forces, military commanders, battle field, Armed Forces, military personnel, 

combat, secretary of defense, commander in chief, commander of defense, secretary 

of defense, weapons, assault, war. У тематичній групі меморандумів з 

організаційного забезпечення роботи структур і відомств у питаннях боротьби з 

тероризмом  – terrorism, terrorists, peace. 

У межах мовного виміру дослідження ПрД важливу роль відіграє аналіз 

граматичних параметрів текстів. Зокрема, аналіз меморандумів засвідчує, що 

вони насичені складними граматичними конструкціями, такими, як complex 

subject, complex object та  passive voice. Показовим є часте вживання 
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словосполучень із дієсловами у формі теперішнього часу зі значенням 

позачасовості, постійності дії.  

Стилістичний аналіз меморандумів підтверджує загальновідомий факт, 

що вони написані в діловому стилі. Чіткість, послідовність та лаконічність 

висловлень, дотримання загальноприйнятих правил пунктуації, поділ на абзаци, 

великі за обсягом і конструктивно складні речення є основними ознаками ПрМ 

у складі ПрД. Меморандуми стилістично обрамлені адресатом, темою 

меморандуму, зазначенням предмету, вказівками до виконання та підписом. Як 

правило, діловий стиль передбачає безособові речення, але, оскільки мовлення 

ведеться від першоі особи однини, трапляються випадки вияву емоційної та 

особистісної оцінки сказаного. Варто зазначити, що аналіз використання різних 

лексико-стилістичних груп засвідчує вживання військової, економічної та 

політичної термінології; усталених мовних одиниць; скорочень; фразових 

дієслів; акронімів та лексики з переносним значенням. 

Жанровий вимір передбачає дослідження палітри мовленнєвих жанрів 

ПрД. Жанри ПрД належать до різних мовленнєвих варіантів мови – усного та 

письмового. ПрД з погляду мовленнєвої поведінки президента як 

комунікативної особистості виражається системою типових комунікативних 

актів – мовленнєвих жанрів, які тлумачимо як повторювану єдність знаків у 

повторюваних комунікативних ситуаціях, породжених соціальним інститутом 

президента. 

Виміри дослідження президентського дискурсу та їхні ознаки подано на 

рис. 1.2. 

У сучасному українському мовознавстві відсутні спеціальні дослідження 

ПрД, однак деякі дослідники зупинялися на аналізі тих чи тих параметрів ПрД. 

Комунікативний вимір досліджували такі науковці, як В. Карасик [83], 

Л. Зігельман [252], І. Бехта [26], К. Кусько [103], Т. Матвеєва [112], П. Донец 

[66], Ю. Великорода [37], Н. Єсипенко[72], Ю. Хабермас [181]. Когнітивний 

вимір описували такі дослідники, як І. Гальперін [46], А. Мартинюк [108; 110], 
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О. Селіванова [146]. Мовний вимір аналізували Т. Дорожкіна [67], 

А. Михальська [116], В. Карасик [82].  

 

Рис. 1.2. Виміри дослідження президентського дискурсу. 

 

Жанровий вимір досліджували Л. Славова [159], Т. Матвеєва [112], 

В. Карасик [83].  

 

1.5. Американський президентський дискурс: стан і завдання 

дослідження 

 

Одним із завдань дослідження є розгляд ПрД, що його продукує соціальний 

інститут президента в умовах президентської республіки. Слід зазначити, що 

президентська республіка − форма державного правління, за якої державна 

влада здійснюється шляхом надання президентові значних повноважень, що, 

зокрема, передбачає поєднання в руках президента повноважень керівника 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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держави й керівника уряду. Сам термін ―президентська республіка‖ вказує на 

те, що роль президента в республіці домінує. Ця форма правління досить 

поширена в державах, що звільнилися від колоніальної залежності. Сьогодні у 

світі є 37 президентських республік: Афганістан; Гвінея; Республіка Конго; 

Мозамбік; США; Аргентина; Республіка Корея; Намібія; Таджикистан; 

Азербайджан; Кіпр; Науру; Танзанія; Білорусь; Гондурас; Кот-д'Івуар; Того; 

Болівія; Коста-Рика; Нігерія; Колумбія; Еквадор; Уругвай; Узбекистан; Перу; 

Мадагаскар; Казахстан; Мальдіви; Сальвадор; Гана; Судан; Чилі; Гватемала; 

Мексика; Індонезія; Філіппіни; Південний Судан [247]. Cхожою за формою 

правління є президентсько-парламентська республіка, якою є і Україна.  

Для кожної з республік притаманні спільні й відмінні ознаки, які 

характеризують цю форму правління. Спільні й відмінні ознаки мають також 

президентські дискурси в різних президентських республіках. Спільною 

ознакою президентської влади є значні повноваження президента, оскільки він 

є головою держави, головою виконавчої влади та має вплив на всі аспекти 

життя республіки, однак у різних республіках формуються різні правила 

регулювання владних відносин. Стосовно ПрД у різних президентських та 

президентсько-парламентських республіках, то вони мають частково відмінну 

структуру та жанрову палітру. До прикладу, у президентській республіці 

Білорусі основними жанрами ПрД є директиви, декрети, укази та 

розпорядження. У президентсько-парламентській республіці Україні 

основними жанрами ПрД є укази та розпорядження. Класичною 

президентською республікою визнано США. 

Як уже було згадано, виконавча влада в Сполучених Штатах Америки 

належить президентові. Конституція США наділила його широкими 

повноваженнями й поставила на чолі виконавчої гілки влади. Президент США є 

керівником держави й уряду. Його повноваження у сфері державної діяльності 

досить великі. У безпосередньому підпорядкуванні президента – весь 

державний апарат управління (детальніше про повноваження американського 

президента див. Додаток А). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%27%D0%86%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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Дискурс, породжений соціальним інститутом президента, є дуже 

важливим підтипом інституційного мегадискурсу. Він є окремим підтипом 

політичного дискурсу, який, своєю чергою, є важливим типом інституційного. 

Оскільки в державному управлінні США як окрема одиниця функціонує 

інститут президента, то є підстави виокремлювати ПрД у структурі політичного 

дискурсу (Рис. 1.3). Оскільки ПрД у США має виразні особливості, то 

виокремлюємо американський ПрД, що є віддзеркаленням суспільно-

політичного життя США, а також рис національного характеру, загальних і 

національно-специфічних культурних цінностей. Отож, перший етап 

дослідження американського ПрД передбачає встановлення його місця в 

структурі інституційного дискурсу (Рис. 1.3.). 

 

 

Рис. 1.3. Президентський дискурс у структурі інституційного дискурсу. 

 

До найважливіших дослідницьких завдань вивчення цього обʼєкта 

відносимо:  

1) встановлення звʼязку ПрД з іншими підтипами політичного дискурсу, 

спільних та відмінних характеристик різних підтипів;  

2) випрацювання методик аналізу ПрД; 

3) опис жанрової палітри ПрД;  

4) вивчення реалізації різних текстово-дискурсивних категорій у текстах 

різних жанрів, що входять до ПрД; 

5) дослідження президентів як мовних особистостей; 
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6) дослідження інтертекстуальних звʼязків між текстами однакової жанрової 

належності, але продукованих різними президентами; 

7) вивчення мовних засобів реалізації комунікативних інтенцій, стратегій і 

тактик президентів у текстах різної жанрової  належності. 

Сучасні мовознавчі студії ПрД ще перебувають на етапі становлення. 

Оскільки цей дискурс є одним із найважливіших підтипів політичного 

дискурсу, який відображає суспільно-політичне життя країни, мобільно реагує 

на зміни, що відбуваються в суспільстві, виражає загальні та специфічні 

культурні цінності, він потребує глибшого дослідження. Інституційна природа 

цього дискурсу вимагає міждисциплінарного підходу до його вивчення. 

Останній передбачає поєднання політичних та президентських студій з теорією 

комунікації. 

Основними характеристиками американського ПрД як породження 

найвищого державного інституту є стратегічність, всеохопність і публічність. 

Президент оперує набором змістових компонентів, відмінних від тих, що 

притаманні іншим політичним інститутам та іншим учасникам управлінської 

вертикалі. Передусім президент має бачити перспективу розвитку країни. 

Горизонт його бачення та планування є стратегічним, адже він є універсальним 

управлінцем, який працює в багатьох сферах. Як стратег він має визначати 

пріоритети. Обраний пріоритет при цьому має бути вихідною точкою розвитку. 

Відповідно до характеристики всеохопності президент перебуває в центрі 

комунікативних потоків. Що сильнішою є позиція президента, то потужніший 

дискурс він має. Зниження комунікативної діяльності президента свідчить про 

ослаблення його позицій. Публічність як характеристика ПрД розкривається в 

орієнтованості на суспільне благо, у тому числі в позакомерційності, 

відкритості, зокрема прозорості, суспільній значущості, діях у широкому 

комунікативному полі, що забезпечує доступ громадськості до владної 

інформації, активному комунікативному обміні з громадськістю, реалізації 

влади за відповідними нормативно-правовими актами [89, С. 158 – 164].  
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Слід вказати на значущість із цього огляду досліджень О. Спірідовського 

[161, с. 24.] та О. Атьман [11, С. 14 – 16.]. О. Атьман виокремлює три різновиди 

ПрД: ритуальний, орієнтаційний та агональний. Кожен різновид має 

відповідний набір жанрів. Зокрема, особливістю ритуальних жанрів ПрД США 

є те, що вони сприяють збереженню та  подальшому передаванню 

президентської влади й орієнтовані на реалізацію ідеї національної єдності. До 

ритуальних жанрів відносять: інавгураційне звернення президента до нації 

(Inaugural Address), прощальну промову президента (Farewell Address), 

Різдвяне звернення глави держави до народу (Christmas speech), застільні 

промови (Toast / Meal-speech), ювілейну / урочисту промову, присвячену 

важливій даті, врученню премії, відкриттю форуму, фестивалю, виставки тощо 

(Jubilee / Anniversary speech, Speech / Remarks on the occasion of ...). Орієнтаційні 

жанри ПрД США охоплюють партійну програму (Political Party's Programme), 

політичний маніфест (Political Manifecto), щорічне послання президента США 

Конгресові (State of the Union Address), указ (Presidential Decree), звітну 

доповідь (Presidential Report), інтервʼю (Presidential Briefing) і прес-

конференцію (Presidential Press Conference), за допомогою яких президент 

висловлює свою позицію, визначає державні пріоритети й ціннісні орієнтири 

для співгромадян. До числа найбільш частотних жанрів орієнтаційного 

американського ПрД слід віднести щорічне послання президента Конгресові 

(State of the Union Address), у якому керівник держави інформує про стан справ 

всередині країни, визначає стратегічні цілі розвитку держави, підбиває 

підсумки за рік, оцінює досягнуті результати, аналізує внутрішню та зовнішню 

державну політику, визначає роль країни на міжнародній арені й окреслює 

зовнішньополітичні пріоритети, ставить завдання перед представниками 

державних органів. Агональні жанри в системі ПрД США зумовлені 

періодичністю проведення виборчих кампаній. У цих жанрах повною мірою 

реалізується прагнення представників двох політичних партій зайняти 

найвищий державний пост. Від того, як кандидат на пост президента проявить 

себе в цьому політичному змаганні, залежить сама можливість його приходу до 
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влади. До агональних президентських жанрів належать передвиборні 

теледебати (Presidential Election Debates), передвиборні звернення (Election 

Speeches), зустрічі з виборцями (Electoral Meetings) [11, c.15]. 

О. Спірідовський досліджує структуру жанрового простору ПрД з 

погляду соціокультурних особливостей. Застосовуючи квантитативний аналіз, 

автор визначає, що домінувальним є епідектичний жанр. Останній відповідає 

тлумаченню ритуальних жанрів в О. Атьман [11].  

О. Спірідовський також виокремлює орієнтаційні жанри (інтерв’ю, прес-

конференції, передвиборні програми, накази, звіти) та змагальні жанри 

(охоплюють теледебати президента). При цьому дослідник зазначає, що в 

жанровому просторі американського ПрД є жанри, орієнтовані на отримання 

влади, а також жанри, що сприяють її збереженню [161, С. 14 – 16]. 

Вагомий внесок у дослідження американського ПрД зробив 

Ф. Ауштермюль. Його праця присвячена інтертекстуальності та ідентичності 

цього дискурсу [202] і є міждисциплінарним дослідженням, що   успішно 

інтегрує теорію інтертекстуальності, аналіз дискурсу та аналіз президентської 

риторики. У фокусі уваги дослідника – виявлення засобів, що  забезпечують 

вагому роль дискурсу американських президентів у формуванні американської 

культури й національної ідентичності. Книга складається із шести розділів та 

двох передмов. У кожній з передмов вказано на два основні напрями 

дослідження ПрД: 1) інтерпретація цього дискурсу як складного феномена, 

який переплітається на різних текстових рівнях і реалізується через певні 

форми інтертекстуальності; 2) виявлення прагматичного виміру ПрД як 

складного інтертекстуального феномену. Дослідницький корпус 

Ф. Ауштермюля склали промови Джорджа Вашингтона, Джоржа Буша, Джона 

Кеннеді та інших американських президентів. Він порушує низку питань, що є 

вагомими для розуміння загальної спрямованості сучасних досліджень ПрД.  

Отже, американський ПрД є багатогранним міждисциплінарним обʼєктом 

дослідження. Підсумовуючи різні погляди на його основні ознаки, пропонуємо 

таке визначення. Американський президентський  дискурс – це вияв 
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політичної комунікації, що породжена інститутом президента США, 

спрямована на забезпечення керування суспільно-політичним життям країни, 

відтворює ментальні та соціальні життєві простори політичних субʼєктів й 

актуалізується в різножанрових текстах.  

 

1.6. Президентський меморандум у палітрі жанрів сучасного 

американського президентського дискурсу 

 

1.6.1. Мовленнєвий жанр як базова одиниця комунікації 

Інтерес сучасних лінгвістів до проблеми мовленнєвого жанру зумовлений 

низкою чинників – як власне мовних, так і соціальних, культурологічних [50; 

143; 142].  

Дослідження  мовленнєвих жанрів має довгу історію, що тягнеться від  

Арістотеля, а значна розповсюдженість і популярність жанрознавчих розвідок 

навіть уможливили їх виокремлення в самостійну дисципліну: ще 1938 року 

канадський дослідник П. ван Тігем запропонував термін genology (генологія, 

або жанрознавство), наголосивши тим самим на важливості вивчення жанрів та 

їхній провідній ролі у філологічних теоріях та емпіричних дослідженнях (цит. 

за  Т. Яхонтовою).  

Проблеми термінологічного апарату лінгвістичної генології, типології 

мовленнєвих жанрів, кореляції поняття мовленнєвого жанру та інших категорій 

комунікації досліджували такі видатні українські та закордонні науковці, як 

С. Аверінцев, М. Бахтін [15], Ф. Бацевич [17], Н. Бернадська, В. Гольдін, 

В. Дементьєв, О. Дерпак, Х. Дяків, Б. Іванюк, Т. Космеда, Н. Копистянська, 

Н. Кравченко, І. Лепетюк, К. Міллер, О. Ніколенко, О. Потебня, 

О. Селіванова [145], Т.  Радзієвська [139], К. Сєдов, Ц. Тодоров, А. Ткаченко, 

Р. Хасан, Т. Шмельова [193; 194], Т. Яхонтова [199] та інші.  

На розвиток теорії жанрів значно вплинула класифікація текстів 

Арістотеля, який запровадив (на основі чітко окреслених критеріїв) поділ 

літературних творів на три роди: епос, лірику та драму. У межах літературних 
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родів виокремлюють види, або жанри, які потім можна членувати на жанрові 

різновиди, або жанрові модифікації. Жанри та їхні різновиди є абстрактними 

сутностями, що реалізуються в конкретних текстах зі спільними рекурентними 

змістово-формальними ознаками. Побудова жанрових типологій і відповідна 

класифікація текстів посідають чільне місце в низці  підходів до вивчення 

мовленнєвих жанрів [199]. 

Проблему жанрів мовлення порушив видатний філолог і філософ 

М. Бахтін у праці «Проблема мовленнєвих жанрів» (1979), де наголошував, що 

«людське мовлення виливається в певні готові форми, іноді штамповані й 

шаблонні, іноді більш гнучкі, пластичні й творчі» [15, с. 271]. Науковець,  

розглядаючи одиничне конкретне висловлення як основну форму використання 

мови, вказав на необхідність вивчати в лінгвістиці та філології побутування 

такого висловлення в різних сферах людської діяльності, бо будь-яке 

дослідження мовного матеріалу неодмінно має справу з конкретним 

висловленням. Окреме висловлення індивідуальне, але кожна сфера 

використання мови виробляє свої відносно стійкі типи таких висловлень, які 

називаються мовленнєвими жанрами, і нехтування особливостей жанрів мови у 

будь-якій ділянці лінгвістичного дослідження призводить до формалізму й 

надмірної абстрактності, а також послаблює зв’язок мови з життям [15].  

Відповідно до концепції М. Бахтіна вживання мовленнєвого жанру 

відбувається так: з’являється мовленнєвий задум, який визначає предмет 

мовлення, його межі та обсяг. Тема мовленнєвого жанру формується як 

нерозривна єдність суб’єктивного (мовленнєвого задуму) та об’єктивного 

(предмет мовлення) чинників. Вибір жанрової форми визначається задумом, 

проте згодом задум мовця пристосовується до обраного жанру, складається і 

розвивається в певній жанровій формі [15, с. 270-271]. 

Ф. Бацевич виокремлює такі типи підходів до розуміння мовної природи 

й сутності мовленнєвого жанру: 1) мовленнєвий жанр як стилістичне явище; 2) 

мовленнєвий жанр як тип висловлення; 3) мовленнєвий жанр як текстове 

явище; 4) мовленнєвий жанр як комунікативне явище; 5) концепція 



57 
 

А. Вєжбіцької (в основі будь-якого мовленнєвого жанру лежить емоційно-

когнітивний фрейм) [17, с. 49 – 52].  

У роботі ―Лінгвістична генологія наукової комунікації‖ Т. Яхонтова 

розглядає жанри у трьох вимірах: 1) соціокомунікативний (як типізовані форми 

соціальних актів); 2) соціокогнітивний (як фрейми мовносоціальної поведінки 

та спілкування); 3) мовний (у рамках дихотомії ―зміст – форма‖) [199, с.  73 –

 90]. 

К. Сєдов досліджує мовленнєвий  жанр як складник дискурсу. Розуміючи 

дискурс як цілісну будову (вербальну та невербальну), яка відображає й 

супроводжує процес соціальної взаємодії людей, учений пропонує називати 

жанром ―вербально-знакове оформлення типової ситуації соціальної взаємодії 

людей‖ [143, с. 19]. Для позначення жанрових форм у вигляді одноактних 

висловлень автор використовує термін ―субжанр‖, який логічно спонукає  

виділяти ―гіпержанр‖, тобто мовленнєві форми, які супроводжують соціально-

комунікативні ситуації й об’єднують у собі декілька жанрів [143, с. 19]. 

Досліджуючи модель комунікативної компетенції особистості, К. Сєдов вивчає 

жанрове наповнення свідомості людини, оскільки воно є одним із головних 

критеріїв для створення типології комунікативної компетенції особистості. На 

думку автора, ступінь володіння нормами жанрової поведінки може бути 

основою такої типології [143, с. 20]. 

Один із провідних науковців сучасної російської школи жанрознавства 

В. Дементьєв зазначає, що сучасне антропозорієнтоване мовознавство 

спирається на поняття мовленнєвого / комунікативного жанру як 

найефективнішого пояснювального механізму у вивченні ситуацій 

використання мови, механізму породження та інтерпретації мовлення [49, с. 7]. 

Дослідник також наголошує, що першою основною теоретичною і практичною 

проблемою теорії мовленнєвих жанрів є параметризація мовлення, що 

передбачає виявлення стрижневих параметрів ситуації спілкування та їхніх 

звʼязків імплікативного типу. Другим завданням є розмежування й 

систематизація феноменів, які ―відповідають‖ за різні аспекти мовленнєвого 
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спілкування, третім – побудова типології мовленнєвих жанрів [49, с. 13]. 

Оскільки базовим для цієї праці є положення Ф. Бацевича про те, що 

мовленнєвий жанр – це категорія дискурсу, то поділяємо також його думку, що 

можливе створення типології мовленнєвих жанрів з орієнтацією на типологію 

дискурсів, які обслуговують суспільство [17, с. 66].  

Універсальної класифікації мовленнєвих жанрів досі не здійснено, не 

існує єдиних несуперечливих критеріїв, які слугували б підставою такої 

типологізації. Існує низка напрямів досліджень таксономії мовленнєвих жанрів.  

Класичний напрям класифікації  М. Бахтіна передбачає поділ 

мовленнєвих жанрів на первинні та вторинні [15, с. 237]. Мовознавець нагадує 

про існування стандартизованих жанрів (привітання, прощання, побажання) та 

―більш вільних і творчих жанрів усного мовлення‖ (жанри інтимно-дружніх 

бесід) [15, с. 239-240]. Другий напрям репрезентують дослідження окремих 

типів і, відповідно, груп жанрів. Лінгвокультурологічна (концептологічна) 

типологія мовленнєвих жанрів, застосована в роботах В. Карасика, 

М. Макарова, Г. Слишкіна, дає змогу поділити жанри та жанрові утворення в 

межах певної мовленнєвої культури на такі, що а) підтримуються і б) не 

підтримуються в цій культурі [49, с. 9; 106]. Третій напрям передбачає 

класифікацію жанрів залежно від типів дискурсу [91; 191]. 

К. Кожевнікова поділяє мовленнєві жанри на: 1) конструйовані за досить 

жорсткими інформаційними моделями (афіша, інструкція, рецепт); 2)  будовані 

за узуальними інформаційними моделями (газетні повідомлення, рецензії 

тощо); 3) жанрово нерегламентовані тексти (особисте листування) [91, C. 53 –

 54].  

Класифікація жанрів політичного дискурсу авторства О. Шейгал 

базується на низці критеріїв, серед яких: 1) параметр інституціональності; 

2) суб’єктно-адресатні стосунки; 3) варіанти політичних соціолектів; 4) подійна 

локалізація; 5) ступінь центральності/ маргінальності жанру в полі політичного 

дискурсу; 6) характер домінувальної інтенції [191, с. 319]. Зважаючи на 

розрізненість жанрових класифікацій, група вчених пропонує покласти в 
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основу їхньої типології ілокутивно-цільовий критерій [9; 193]. З огляду на 

параметр комунікативної інтенції в  класифікації Т. Шмельової можна виділити 

інформативні (повідомлення, підтвердження, запит інформації), оцінні 

(похвала, докір, осуд), етикетні/ перформативні (привітання, вибачення) та 

імперативні (порада, рекомендація, інструкція) жанри [193, с. 60]. 

Існує багато класифікацій мовленнєвих жанрів і підстав для їх виділення. 

Поділ жанрів за належністю до якогось типу дискурсу допомагає класифікувати 

комунікативні ситуації в потоці щоденного спілкування. У межах певного виду 

дискурсу виділяють характерні для цього дискурсу жанри та фіксують появу 

нових жанрів в окремих дискурсах, як в американському президентському 

дискурсі. Спираючись на третій напрям класифікації жанрів [91; 191], 

вважаємо, що найдокладніше типи мовленнєвих жанрів можна визначити в 

межах дискурсу, і зробимо спробу обґрунтувати це твердження на основі 

аналізу мовленнєвих жанрів американського президентського дискурсу. 

  

1.6.2 Мовленнєві жанри американського президентського дискурсу  

 

Вагома роль соціального інституту президента в суспільному житті США 

надає ваги й вивченню ПрД. Актуальним є питання жанрового ―наповнення‖ 

цього типу дискурсу. Розв’язок цього питання дасть змогу отримати нове 

знання про особливості мовленнєвої взаємодії в комунікативних ситуаціях 

спілкування, породжених соціальним інститутом президента. 

Вивчаючи регулярно повторювані, формальні й семантичні характеристики 

текстів одного жанру, представники сучасного соціолінгвістичного підходу 

розглядають ці характеристики як поверхневу структуру, як засоби вираження 

іншої глибинної подібності в здійснюваних соціальних діях [238, c. 151]. Жанри 

вивчають не лише як типи текстів, а як типові риторичні способи вираження 

повторюваних соціальних ситуацій [219, С. 1 – 20]. Результатом останніх є типи 

стійких висловлень – жанри, характерні для певного дискурсу, що їх 
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використовують у певній комунікативній ситуації, обʼєднуючи при цьому 

тематично співвіднесені тексти [235; 200; 20; 81]. 

Оскільки соціальні інститути визначають форми, у яких дискурсивні 

спільноти об’єктивують свої наміри так, що їх адекватно інтерпретують усі 

учасники ―модельної‖ ситуації, то повторювані функціональні єдності знаків у 

повторюваній комунікативній ситуації, породженій певним соціальним 

інститутом, слід розглядати як жанри інституційного дискурсу [5, c.136]. 

Основним компонентом мовленнєвого жанру є текст (письмовий або 

усний). Для опису палітри мовленнєвих жанрів ПрД слід виокремити ознаки, 

що мають лягти в основу класифікації цих жанрів. Першою такою ознакою є 

спрямованість текстів на внутрішнє чи зовнішнє використання. Президентські 

тексти можуть бути призначені для уряду США або для передавання 

представникам інших держав. Значну частину жанрів ПрД становлять такі, що 

мають внутрішньовідомчий характер. Інша категорія – це жанри, спрямовані на 

забезпечення офіційних відносин між державами; вони виражають позицію 

США з того або іншого питання (Рис.1.4). 

Другою ознакою, за якою ділимо жанри ПрД, є облігаторність чи 

факультативність цих жанрів. Зокрема виступи, інтерв’ю, зустрічі президента є 

факультативними в його діяльності, тимчасом як директиви, прокламації, 

адміністративні накази, заяви, офіційні повідомлення – облігаторними.  

 

Рис. 1.4 . Жанри президентського дискурсу за ознакою “спрямованість на 

використання”. 
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Третьою ознакою є форми мовлення. ПрД має дві форми мовлення – усну 

та письмову. До прикладу, адміністративні накази, президентські директиви, 

розпорядчі накази є письмовими, а інтерв’ю, заяви, виступи – усними формами 

мовлення. 

У жанровій палітрі ПрД відсутній чіткий поділ, але, безумовно, склалася 

розвинена система письмових та усних жанрів. Бібліотечний архів університету  

штату Арізона пропонує класифікацію, яку подаємо на Рис.1.5. [249] 

Президентський архів Сполучених Штатів Америки всі президентські 

документи поділяє на: виконавчі накази, прокламації та адміністративні накази 

[245]. 

Архів бібліотеки університету Джейкоба Бернса всі президентські 

документи поділив на: розпорядчі накази, президентські рішення, директиви, 

листи, меморандуми, повідомлення, записки, прокламації, реорганізаційні 

плани, заяви, які належить підписати, промови, офіційні повідомлення щодо 

сесії в конгресі [244] ( Рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5 . Класифікація жанрів ПрД, запропонована університетом штату 

Арізона. 
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Спираючись на всі розглянуті вище архівні класифікації, пропонуємо таку 

жанрову палітру ПрД: облігаторні жанри, до яких відносимо прокламації та 

розпорядчі накази, адміністративні накази, реорганізіційні плани, президентські 

директиви, виконавчі угоди й факультативні жанри: заяви, інтервʼю, виступи, 

зустрічі, письмові звернення неофіційного характеру, телефонні розмови. 

(Рис.1.6) 

 

 

 

Рис. 1.6. Жанрова палітра президентського дискурсу. 

 

Зазначимо, що ПрМ є облігаторним жанром, який згідно з таксономією 

університету штату Арізона входить до адміністративних наказів (Рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7 Місце президентського меморандуму у жанровій палітрі 

президентського дискурсу. 
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Отож, ПрД як підтип політичного дискурсу має широку жанрову палітру, 

де ПрМ є облігаторним жанром у складі адміністративних наказів. З 

урахуванням формальної цілості й структурованості на рівні побудови (з боку 

адресанта) та впізнаваності на рівні сприйняття (з боку адресата) пропонуємо 

таке визначення жанру президентського меморандуму: президентський 

меморандум –  типізована писемна форма мовленнєвої комунікації президента, 

спрямована на внутрішнє використання в системі державного управління, що 

має комунікативну мету передавання інформації, яка спонукає  адресатів до 

обов’язкового виконання певних дій. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Розглянуто поняття дискурсу як вияву соціальної взаємодії. 

Проаналізовано наявні підходи до аналізу дискурсу в цьому ракурсі й 

обґрунтовано три основні підходи до вивчення дискурсу як феномену, що 

втілює соціальну взаємодію.  

Перший підхід передбачає аналіз учасників спілкування як 

представників соціальної групи та аналіз спілкування в широкому 

соціокультурному контексті. Прихильники цього підходу поділяють дискурс 

на особистісно орієнтований та статусно орієнтований. 

Другий підхід має на меті розглянути дискурс з позиції критичного 

дискурс-аналізу, де дискурс описують як форму соціальної практики та 

аналізують звʼязок між текстом, соціальними умовами його породження та 

стосунком до влади. Цей підхід передбачає обговорення таких питань: як 

формуються типи дискурсу, які зміни фокусуються в ньому та до якої 

аудиторії він звернений. У межах цього підходу вивчають також когнітивні 

схеми, ідеологічні програми, моральні оцінки та риторичні, логічні й естетичні 

засоби, які застосовують для їхнього втілення, і суб’єкти мовленнєвої 

практики.  
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Третій підхід передбачає розгляд дискурсу як вияву соціальної взаємодії 

через призму влади. Пропонуємо розглядати дискурс влади як комплекс 

здійснюваних носіями влади публічних комунікативних актів. 

Інституційний дискурс витлумачено як дискурс влади, що становить  

систему значень, інтерпретацій, оцінок, позиціонування та ідентифікації 

суспільних суб’єктів, стосунків і об’єктів реальності, що їх фіксують і 

легітимізують соціальні інститути. Спираючись на аналіз поняття 

інституційного дискурсу в працях провідних науковців, запропоновано таке 

його визначення: інституційний дискурс – тип комунікативної діяльності, 

яка втілює стійку систему статусно-рольових мовленнєвих відносин, що 

склалися в комунікативному просторі життєдіяльності певного соціального 

інституту, у межах якого здійснюються владні функції цього інституту. 

Виконання цих функцій забезпечує легітимізацію способів світосприйняття, 

векторів ціннісних орієнтацій і моделей поведінки за допомогою мови. 

Основною ознакою інституційного дискурсу є визначеність дискурсивної 

сутності мовців соціальними інститутами. Владу в дискурсі розглядають як 

змістову, когнітивну, соціальну, риторичну і прагматичну категорію, яка 

втілює здатність конкретних соціальних адресатів впливати на адресантів 

певним чином. 

Інституційний дискурс трактовано як мегадискурс, що охоплює низку 

типів, які визначають з огляду на соціальний інститут, що породжує цей тип. 

Стверджено, що політичний дискурс є одним із типів, який формується в 

контексті функціонування соціального інституту держави. Він супроводжує 

політичні дії цього інституту й невіддільний від питань влади. Запропоновано 

таке визначення цього типу дискурсу: політичний дискурс – конкретний вияв 

політичної комунікації, що породжується соціальним інститутом держави і 

передбачає актуалізацію політичного тексту в комунікативному акті 

взаємодії політичного суб’єкта (політика, політичної сили) та політичного 

об’єкта (іншого політика/ політичної сили чи цільової аудиторії) для 
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досягнення політичних цілей, які в переважній більшості повʼязані з питанням 

влади. 

Також зосереджено увагу на дослідженні президентського дискурсу як 

підтипу політичного дискурсу, який забезпечує консолідацію суспільства, 

оскільки: 1) виражає позицію президента щодо всіх внутрішніх та зовнішніх 

питань державної політики; 2) є предметом обговорення всіх державних та 

громадських структур для випрацювання остаточних оцінок і стратегій; 3) є 

інструментом впливу на процес формування громадської свідомості; 4) є 

засобом врегулювання конфліктів та консолідації суспільства; 5) є знаряддям 

регулювання роботи всіх структур президентського апарату. 

Постульовано, що президентський дискурс як мовознавчий предмет 

дослідження передбачає врахування чотирьох вимірів: 

1) комунікативного виміру – взаємодії суб’єктів мовленнєвої діяльності в 

соціальних ситуаціях;  

2) когнітивного виміру – передавання знань, інформації й уявлень; 

3) мовного виміру –  власне використання мови;  

4) жанрового виміру – реалізації мовних жанрів у жанровому просторі 

президентського дискурсу. 

Щодо кожного виміру визначено характеристичні ознаки. 

Комунікативний вимір враховує чотири основні ознаки досліджуваного 

дискурсу: статусно-рольова природа, адресованість, особливості мовного 

втілення стратегій і тактик, тональність. Когнітивний вимір передбачає 

врахування таких ознак, як інформативна насиченість та ціннісна 

орієнтованість. Мовний вимір забезпечує розгляд лексичних, граматичних, 

стилістичних, структурних особливостей текстів. Жанровий вимір 

президентського дискурсу передбачає дослідження палітри мовленнєвих жанрів 

та їхніх основних ознак.  

Запропоновано визначення президентського дискурсу: президентський 

дискурс – це різновид політичного дискурсу, мисленнєво-комунікативний 

процес, що склався в комунікативному просторі життєдіяльності інституту 
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президента, у межах якого він здійснює владні функції та якому притаманні 

чіткі комунікативні, когнітивні, мовні та жанрові виміри, що зумовлені цими 

функціями. 

Докладно розглянуто американський президентський дискурс, який є 

певним віддзеркаленням суспільно-політичного життя країни, а також рис 

національного характеру, загальних і національно-специфічних культурних 

цінностей. Визначено місце американського президентського дискурсу в 

структурі інституційного дискурсу. Виокремлено такі основні характеристики 

американського президентського дискурсу, як стратегічність, всеохопність і 

публічність. Запропоновано таку його дефініцію: американський 

президентський дискурс – це вияв політичної комунікації, яка породжена 

інститутом президента США, сприяє керуванню суспільно-політичним 

життям країни, відтворює ментальні та соціальні життєві простори 

політичних субʼєктів й актуалізується в різножанрових текстах. 

Особливу увагу звернено на аналіз жанрової палітри американського 

президентського дискурсу. Визначено, що президентський меморандум є 

облігаторним жанром, який входить до адміністративних наказів. 

Запропоновано таке визначення жанру президентського меморандуму: 

президентський меморандум – типізована писемна форма мовленнєвої 

комунікації президента, спрямована на внутрішнє використання в системі 

державного управління, що має комунікативну мету передавання інформації, 

яка спонукає адресатів до обов’язкового виконання певних дій. 

Основні положення розділу  висвітлено в таких публікаціях автора: [129, 

С. 186 – 189; 61, С. 196 – 201; 53, С.  32 – 35; 54, С. 96 – 102].  
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО 

МЕМОРАНДУМУ ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ 

 

Пролити світло на мову – означає розглянути не так її,  

як нас самих у світлі її сутності  

(Мартін Гайдеґґер, “Дорогою до мови”) 

 

Метою цього розділу є зʼясувати головні процедурні ланки аналізу 

досліджуваного обʼєкта з огляду на пріоритети сучасної антропоцентричної 

парадигми мовознавства. 

 

2.1. Місце дослідження мовленнєвих жанрів у сучасній антропоцентричній 

парадигмі мовознавчих студій 

Початковою точкою відліку в сучасній антропоцентричній парадигмі 

мовознавства є Homo Lingualis та її діяльність з інтеріоризації дійсності, 

втіленій у формі структурованих і систематизованих знань і уявлень. З позицій 

цієї парадигми людина пізнає світ ―через усвідомлення себе, своєї теоретичної  

та предметної діяльності в ньому‖ і відтак витворює у своїй свідомості 

―антропоцентричний порядок речей‖, який, насамперед, визначає її ―духовну 

сутність, мотиви її вчинків, ієрархію цінностей‖ [111, С. 6 – 7]. В 

антропоцентричній парадигмі мовознавства виокремлюють низку 

взаємопов’язаних шляхів формування та впорядкування знань, що їх визначає 

основний об’єкт дослідження − Homo Lingualis. Головні параметри цього 

об’єкта описано так: 1) екзистенційна (властива лише людині) мовна 

свідомість, виражена здатністю до мовного моделювання; 2) мовна когніція – 

інструмент, що виконує основну роль у конституюванні людського буття 

(змістового універсуму) в його ціннісно-адаптованому варіанті; 3) мовна 

особистість, що виступає основним чинником буття людини в ракурсі потенцій 

і практичних реалізацій для забезпечення діяльності соціуму; 4) мовна 
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творчість, представлена в багатоманітності форм втілення мовної свідомості в 

різних типах дискурсу [4, С. 273 – 278] 

Ця праця належить до четвертої, ―комунікативної‖, програми, пов’язаної з 

вивченням простору мови, відображеного в тексті й зумовленого позамовними 

факторами усного та писемного мовлення. Основне завдання мовознавців у 

межах цієї програми – вивчення ―динаміки існування одиниць у 

комунікативному просторі людської спільноти‖ [171, с. 306]. 

З другої половини ХХ ст. мовленнєву комунікацію визнають основою 

свідомості, пізнання та суспільного буття людей загалом [158, с 7]. Засадничою 

тезою антропоцентричної парадигми стає твердження, що людина не може 

існувати поза комунікацією, а її сутність виявляється у спілкуванні з іншими 

людьми. Межі розгляду мови розширюються від внутрішньосистемного аналізу 

до вивчення у зв’язку з її носіями та середовищем її функціонування. Як 

справедливо зазначає О. Селіванова, дослідження комунікативної взаємодії 

індивідів, зорієнтоване на їхнє діалогічне порозуміння у співвідношенні з 

параметрами мови, середовища і культури, останніми роками зайняло провідні 

позиції в лінгвістиці [145, с.7]. 

―Комунікативна‖ програма досліджень у межах антропоцентричної 

парадигми базується переважно на вивченні основних категорій комунікації як 

окремого модусу існування засобів мовного коду [18, С. 4 – 5]. Осмислення 

основних категорій комунікації відбулося в 60 − 70-х рр. ХХ ст. у звʼязку з так 

званим ―прагматичним поворотом‖, який привів до формування 

функціонально-комунікативного підходу в лінгвістиці, а найважливішими з них 

стали категорії дискурсу, мовленнєвого жанру й мовленнєвого акту [18, с. 88]. 

―Комунікативний‖ напрям дослідження в сучасному дискурсознавстві 

передбачає вивчення різних аспектів творення дискурсу, що пов’язано із 

розширенням сфери функціонування мови [130, с. 7]. Аналіз дискурсу також 

передбачає врахування ідеологічних чинників, які впливають на його творця – 

людину, автора, мовця. 
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Отже, антропоцентрична парадигма мовознавства передбачає пошук тих 

системних властивостей, які характеризують мовленнєву поведінку людини, а 

критерії оцінювання та інтерпретація результатів мовознавчих студій 

визначаються зацікавленням людиною, яка „так збудована, що може судити про 

свої внутрішні процеси не інакше, як у певний спосіб виявивши ці процеси 

ззовні, поклавши їх перед собою‖ [131, с. 256]. Ця парадигма домінує на 

сучасному етапі розвитку науки про мову, відображає ідеологію досліджень, 

визначає шляхи формування й упорядкування знань про людину і встановлює 

критерії оцінювання та інтерпретацію результатів наукових пошуків. 

Дослідження розмаїття мовленнєвих жанрів є вагомим компонентом таких 

пошуків у межах ―комунікативної‖ програми цієї парадигми. 

 

2.2. Підходи до вивчення структурно-семантичних та комунікативно-

прагматичних особливостей президентських меморандумів Барака Обами 

 

Дослідження конкретних лінгвальних обʼєктів завжди спирається на 

конкретний корпус висловлень (письмових чи усних), які відносять до різних 

сфер людської діяльності та спілкування. За влучною метафорою М. Бахтіна, 

―мова входить у життя через конкретні висловлення (які її реалізують), а через 

конкретні висловлення і життя входить у мову‖ [15, с.237]. Він також називає 

висловлення ―винятково важливим проблемним вузлом‖ [15, С. 237 – 280]. 

Методологічні засади дослідження корпусу ПрМ Барака Обами (2009 – 2016 

років) випрацювано на основі підходів до вивчення висловлення. 

Висловлення – продукт мовленнєвої діяльності мовця. У сучасній науці 

про мову існують різні його тлумачення. По-перше, з погляду форми 

(структурний підхід) висловленням вважають одиницю, що більша за речення 

(охоплює речення з парцелятами); в окремих теоріях – закінчений за змістом 

текст між паузами (навіть ціла промова чи роман) або одиниця, вужча за 

речення (семантично самостійна частина складного речення) [44, с.90]. 
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По-друге, з погляду змісту (семантичний підхід) висловлення 

розглядають як поєднання структурно-семантичної схеми речення з його 

модально-комунікативним аспектом. Н. Савельєва зазначає, що дослідження, 

присвячені змісту висловлення, спираються не лише на досягнення традиційних 

граматичних студій, а й на ідеї та методи сучасної модальної логіки й 

зосереджуються на розмежуванні суб’єктивного та об’єктивного компонентів у 

змісті висловлення. Названі компоненти отримують відповідні номінації в 

різних лінгвістичних розвідках: модус і диктум, модальна рамка та пропозиція, 

дескриптивний та недескриптивний компоненти, психологічний модус і 

репрезентативний зміст як когнітивні еквіваленти цих термінів [140, с. 212]. 

Семантичний підхід також передбачає звернення до контексту, ситуації, 

коемпірії як фонових знань мовця [148, с.62].  

У теорії референції висловлення співвідноситься із планом дійсності. 

Е. Бенвеніст вважає, що ―речення має одночасно і зміст, і референцію: зміст – 

тому, що воно несе значеннєву інформацію, а референцію – тому, що воно 

співвідноситься з відповідною ситуацією‖ [24, с.140]. Отже, саме референція 

відрізняє висловлення від речення.  

По-третє, з погляду використання у спілкуванні (функціональний 

підхід) висловлення розглядають як нероздільну єдність речення й соціального 

контексту його вживання [133, с. 75], яка має функціональне призначення в 

конкретній ситуації спілкування [183, с. 30]. Розгляд мовленнєвих структур у 

динамічному аспекті започаткували мовознавці Празької школи, зокрема В. 

Матезіус, який упровадив і сам термін висловлення на позначення 

функціонального статусу таких структур [113, С. 445 – 456]. Е. Бенвеніст 

наголошував, що ―разом із реченням ми покидаємо сферу мови як систему 

знаків і вступаємо в інший світ, світ мови як знаряддя спілкування, вираженням 

якого постає дискурс, і витворюється саме ―висловлення, а не текст 

висловлення‖ [207, С. 12 – 13]. Французький дослідник розділяє статичний план 

тексту та динамічний план дискурсу й визначає дискурс як мовлення, що його 

привласнює адресант (мовець), як ―будь-яке висловлення, що зумовлює 



71 
 

наявність комунікантів: адресата, адресанта, а також наміри адресанта певним 

чином впливати на свого співрозмовника [24, С. 276 – 279]. 

Систематизуючи сучасні підходи до аналізу висловлення, А. Мартинюк 

зазначає, що сучасні дослідники надають висловленню статусу одиниці 

дискурсу й серед характеристик останнього, що надають йому цього статусу, 

називають його здатність вписуватись у ситуативний контекст, а також у 

мисленнєво-комунікативний контекст [108, с.94]. 

Узявши за основу визначення висловлення як структурно-семантичної і 

комунікативної одиниці, що концептуально обʼєднує значення лексичних, 

граматичних, логіко-семантичних, комунікативних її рівнів, співвіднесених із   

контекстом, із конкретними ситуаціями, з національно-мовними, фоновими 

знаннями адресантів й адресатів, з лінгвістичною і змістовою пресупозицією 

(передзнанням), з мовною картиною світу учасників комунікації [73, С. 56 –

 57], розглянемо його співвідношення з поняттями мовленнєвого жанру. Будемо 

спиратися на твердження Ф. Бацевича, що поряд зі звичними для лінгвістики 

ХХ ст. двома сосюрівськими виявами (модусами) мови – мовою і мовленням – 

існує третій – комунікація, яка має свої одиниці й категорії: дискурс, 

мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт [18, с.87].  

Висловлення – центральна одиниця в теорії мовленнєвих жанрів 

М.Бахтіна, який зазначає, що ―використання мови здійснюється у формі 

одиничних конкретних висловлень (усних і письмових) учасників тієї чи іншої 

галузі діяльності людей. Ці висловлення відображають особливі умови та цілі 

кожної такої галузі не лише своїм вмістом (тематичним) і мовним стилем, тобто 

добором словникових, фразеологічних і граматичних засобів мови, а передусім 

композиційною побудовою‖ [15, с. 237]. Таким чином дослідник  привертає 

увагу до двох положень, які стали аксіоматичними: 1) висловлення є 

нерозривною єдністю тематичного змісту, стилю та композиційної будови; 

2) висловлення визначає специфіка галузі спілкування. Ці особливості 

притаманні кожному окремому висловленню, але кожна галузь використання 

мови випрацьовує відносно стійкі типи висловлень, які М. Бахтін називає 
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мовленнєвими жанрами: ―Визначена функція (наукова, технічна, 

публіцистична, ділова, побутова) і визначені особливі для кожної галузі умови 

мовленнєвого спілкування породжують конкретні жанри, тобто конкретні, 

відносно стійкі тематичні, композиційні та стилістичні типи висловлень‖ [15, 

С. 241 – 242]. 

Для М. Фуко об’єктом аналізу стає не концептуальна архітектура одного 

окремого тексту в конкретний момент, а схеми (схеми організації 

послідовностей, одночасних об’єднань чи лінійної або взаємооберненої 

модифікації) висловлення, які можуть пов’язуватися між собою в одному типі 

мови. Тобто М. Фуко намагається з’ясувати, як елементи висловлень можуть 

виникати знову й знову, розпадатися, знову компонуватися, збільшуватися, 

набувати чіткіше вираженої форми, проникати в нові логічні структури, 

набувати нової семантики, утворювати між собою часткові організовані 

структури. Такі схеми дають змогу описати не закони внутрішнього 

конструювання понять, не їхній поступальний та індивідуальний розвиток у 

свідомості якоїсь однієї людини, а їхнє анонімне розсіяння по текстах. Тобто 

такий аналіз має стосунок до поля, в якому поняття можуть співіснувати, 

підпорядковуючись правилам, що визначають його існування [180, С. 95 − 96]. 

У сучасній дискурсології питання мовленнєвого жанру залишається 

дискусійним, як, зрештою, і поняття висловлення. О. Селіванова виокремлює 

чотири основні тлумачення дискурсу (дет. дивись [144, С. 36 – 43]), і вже в 

першому текст і висловлення не диференціюються: ―перше значення дискурсу 

як тексту, висловлення (виділення Ю. Денисюк), зануреного в певну 

соціокультурну ситуацію, повʼязане з часом появи цього терміна в лінгвістиці‖ 

[144, с. 36]. Таке тлумачення виникло під впливом концепції Е. Бенвеніста, 

який, як уже було згадано, вважав дискурс мовленням, невіддільним від мовця. 

Ототожнення тексту й дискурсу в 70-х роках ХХ століття відбито у словнику 

Т. Ніколаєвої: ―звʼязний текст; усно-розмовна форма тексту; діалог, група 

висловлень, повʼязаних між собою за змістом (виділення Ю. Денисюк); 

мовленнєве утворення як даність – письмове чи усне‖ [122, с.33]. 
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У французькій школі аналізу дискурсу, якій, як зазначає Ф. Бацевич, завжди 

були близькі ідеї Е. Бенвеніста [18, с. 94], термін дискурс отримує багато 

тлумачень, у яких фігурує поняття висловлення. Зокрема, класична для 

французької школи аналізу дискурсу стаття швейцарського дослідника Патріка 

Серіо ―Як читають тексти у Франції‖ [153, С.12 – 53] розпочинається 

параграфом ―Теорія висловлення: «я» та «інший»‖. Цей параграф підтверджує 

зазначений вище вплив ідей Е. Бенвеніста на французьку школу, і в ньому 

наголошено, що теорія висловлення ґрунтується на його розмежуванні як 

реалізованого обʼєкта, висловлення-результату (énoncé) і висловлення як акту 

утворення (énonciation). Отже, у центрі уваги опиняється процес: яким чином 

субʼєкт виявляє себе в тому, що говорить [153, с 15]. Аналіз множинності 

значень слова ―дискурс‖ (з опорою на книгу Д. Манжено (покликання на 

с.26 [153])) засвідчує, що в сімох із восьми розглянутих визначень йдеться про 

звʼязок дискурсу і висловлення. Дискурс тлумачиться як: 1) будь-яке конкретне 

висловлення; 2) одиниця, що виходить за межі фрази, висловлення у 

глобальному значенні; 3) дія висловлення на його отримувача і його залучення 

до ―висловлювальної ситуації‖; 4) бесіда як основний тип висловлення; 

5) мовлення, що його мовець присвоює, на противагу ―розповіді‖, яка 

розгортається без експліцитного втручання субʼєкта висловлення; 6) система 

обмежень, які накладаються на необмежене число висловлень з огляду на  

соціальну чи ідеологічну позицію. Сьоме визначення будується на 

розмежуванні висловлення і дискурсу: ―Висловлення – це послідовність фраз, 

що обмежені двома семантичними прогалинами, двома зупинками в 

комунікації; дискурс – це висловлення, яке аналізують з погляду дискурсного 

механізму, що ним керує. Отже, ―погляд на текст із позицій його 

структурування «в мові» визначає цей текст як висловлення; лінгвістичне 

дослідження умов виробництва тексту визначає його як дискурс‖ [153, С. 26 –

 27] (виділення Ю. Денисюк). 

Ще один параграф статті П. Серіо ―Специфічний предмет дослідження 

А.Д.‖ [153, С. 27 – 29] є найвагомішим для тлумачення підходів до аналізу 
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ПрМ. Автор стверджує, що предметом дослідження аналізу дискурсу є 

переважно висловлення, тобто тексти, які а) вироблені в інституційних рамках, 

які накладають суттєві обмеження на акти висловлення; б) наділені історичною, 

соціальною та інтелектуальною спрямованістю [153, с. 27]. При цьому корпус 

текстів розглянуто як частину соціального інституту. Засадничим для цієї праці 

є переконання, що поняття ―інституційний‖ у стосунку до дискурсу передбачає 

зв’язок із соціальним інститутом як відносно стійкою формою організації 

соціального життя. Ця дискурсна формація відображає форми організації 

діяльності соціуму і має низку різновидів. Одним із різновидів американського 

інституційного дискурсу є президентський, який налічує низку жанрів.  

Для ПрМ Барака Обами 2009 – 2016 років як особливого мовленнєвого 

жанру (з урахуванням наведеного вище тлумачення співвідношення понять 

висловлення – текст – жанр) видається обґрунтованим запропонувати три 

підходи до їхнього аналізу: структурний, семантичний та функціональний (Рис. 

2.1). 

 

 

 

Рис. 2. 1. Підходи до аналізу президентського меморандуму як одиниці мови, 

мовлення та комунікації. 
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Для дослідження ПрМ Барака Обами в різних модусах вияву мови 

суттєвим є розмежування понять текст – висловлення – мовленнєвий жанр. На 

основі такого розмежування виокремлюють структурний, семантичний та 

функціональний підходи до аналізу ПрМ, які відповідно передбачають його 

розгляд як текстеми (інваріантної одиниці текстового рівня мови, що 

протиставлена конкретній реалізації тексту в мовленні), тексту (як 

комунікативно-семантичної одинці мовленнєвої діяльності) та мовленнєвого 

жанру (повторюваної єдності тексту й соціального контексту в конкретній 

ситуації спілкування). 

 

2.3. Методи дослідження президентських меморандумів Барака Обами в 

межах структурного, семантичного та функціонального підходів. 

 

У цій праці метод тлумачиться, з одного боку, як спосіб організації 

пізнавальної й дослідницької діяльності науковця для вивчення явищ і 

закономірностей певного об’єкта науки; з іншого − як система процедур 

вивчення об’єкта дослідження та / або перевірки отриманих результатів 

[146, С.327 – 346]. У межах трьох основних підходів до аналізу ПрМ Барака 

Обами застосовано різні загальні та лінгвістичні методи.   

 

2.3.1. Методика аналізу президентських меморандумів у межах 

структурного підходу 

За структурного підходу до аналізу ПрМ його розглядають як текстему. 

Це поняття отримало в мовознавстві низку визначень: інваріантна одиниця 

текстового рівня мови, що протиставлена конкретній реалізації тексту в 

мовленні [148, с. 601]; результат процесу кодування ще до реалізації у формі 

висловлення, тобто ще не зартикульовані мовні структури [262, р.140]; 

знаковий маніфестант мовленнєвого жанру. 

Текстема як модель конкретного класу текстів відображає насамперед 

структурні й ситуативні ознаки цього класу, отже, задовольняє потребу 
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найменування інваріанта певної сукупності реальних текстів. У ―класичному‖ 

підручнику зі стилістики англійської мови О. Мороховського зазначено, що за 

аналогією до мовних одиниць інших рівнів (фонема, морфема, лексема, 

синтаксема) доречним є термін ―текстема‖, впроваджений у лінгвістику тексту. 

Зокрема, В. Дресслер протиставляє текстему, чи потенційний емічний текст, 

етичному тексту як продуктові мовлення [118, с. 202]. Окрім того, текстему 

розглядають як правила породження аналогічних текстів і мовні засоби, що 

дають змогу продемонструвати жанрову належність тексту [42, с. 51]. Питання 

розмежування текстеми і мовленнєвого жанру – це питання розмежування 

тексту, інваріантом якого є текстема, і дискурсу, який втілюється у 

мовленнєвих жанрах. Отже, текстеми під час  входження в дискурс 

актуалізуються в складі того чи іншого мовленнєвого жанру і становлять його 

мовну основу. 

Розглядаючи поняття текстеми, варто згадати особливе тлумачення 

В. Борботька, який розділяє це поняття на текст і стему. Науковець зазначає, 

що в діяльності мовленнєвої усвідомленості постійно відбувається взаємодія: 

―модель – стема – модель‖ і ―стема – модель – стема‖. Прикладом мовленнєвої 

діяльності є не модель, відтворення індивіда, а стема – метастабільна одиниця 

системи, яка пройшла соціальні визначення. Стема відрізняється від моделі, яка 

прив’язана до свого суб’єкта-індивіда, анонімністю, узагальненістю й 

категоричністю. Стема – носій соціального значення. У стемі акцент робиться 

не на діях і операціях, а на відношеннях і властивостях, які виступають як 

ціннісні характеристики представлених у ній величин. Стема має спільні 

характеристики з текстом. Текст, як і стема, фіксує дискурсивну модель у 

письмовій формі. Текст є зовнішнім, фізичним аналогом стеми. Текст може 

бути піданний довільним змінам на розсуд індивіда, стема – елемент системи й 

міститься в пам’яті індивіда. Текст є елементом зовнішньої мовнокультурної 

бази мовленнєвої свідомості [29, с. 204]. 

Отож, ПрМ як текстема є інваріантом сукупності актуалізованих текстів, 

що спрямовані на виконання конкретного комунікативного завдання і 
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складаються з окремих комунікативних блоків. Текстема як модель сукупності 

реальних текстів відтворює їхню композиційну структуру.  

На етапі дослідження меморандуму як текстеми використано 

загальнонауковий метод моделювання. Моделювання є сукупністю способів 

ідеалізації й абстрагування, аналізу та синтезу для мисленнєвого й 

формалізованого подання обʼєктів дослідження та вивчення на підставі цього 

подання закономірностей їхнього існування й функціонування [147, с. 51]. 

Модель – це те, що отримують у результаті моделювання [29, с. 203]. 

У сучасних психолінгвістичних студіях дискурсу зазначено, що, моделюючи 

мовленнєві висловлення, а потім фіксуючи та систематизуючи їх у мовній 

свідомості, рефлексія тим самим моделює не тільки дискурс, а й мову, тобто 

вдосконалює мову як інструмент, як адаптивну систему й одночасно підсилює 

її креативний потенціал [29, с. 203].  

Ю. Апресян підкреслює, що успішно моделюються ті властивості обʼєкта, 

які повʼязані з його структурною організацією [8, с.79]. Для  формалізованого й 

спрощеного подання меморандуму запропоновано індуктивну модель 

структури досліджуваної текстеми. 

У результаті аналізу корпусу текстів (586 текстів ПрМ Барака Обами за 

період його перебування на посаді президента) виявлено, що ПрМ є жорстко 

клішованою текстемою, яка має чітку аналогічну структуру. У верхній частині 

документа вказано місце видання меморандуму: Білий Дім, офіс прес-секретаря 

та дата видання. Вагомість ПрМ підсилює вказівка „For Immediate Release‖ (для 

негайного виконання), яку мають 90 відсотків проаналізованих текстів. Кожен 

ПрМ має офіційну назву, яка відображає суть питання, що його порушує 

президент у цьому меморандумі. У наступному рядку вказано адресата. 

Предмет меморандуму (Subject) дублює назву меморандуму. Основний текст 

ПрМ є лаконічним. Його обсяг зазвичай становить 1-2 сторінки. У кінці 

президент ставить підпис: Barack Obama. 
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2.3.2. Розгляд меморандумів у межах семантичного підходу 

Семантичний підхід забезпечує вияв тематичного типу ПрМ шляхом 

розкриття їхнього мовнокультурного кодування.  

Виокремлюють три основні підходи до розгляду нерозривного звʼязку мови 

та культури: соціальний, семіотичний і когнітивний [141]. Відомий соціолог 

культури Р. Ватноу зазначає, що ―в нашому столітті, можливо, більше ніж у 

будь-який інший час, аналіз культури лежить у серцевині наук про людину‖ 

[цит. за 47, с. 105]. Культура як неперервний механізм смислотворення є 

механізмом організації життєвого світу людини. Із  семіотичного боку поняття 

культури можна розглядати у співвідношенні з поняттям семантичного 

універсуму певної соціально-семіотичної спільноти. Семіотичні аспекти 

культури, а також і лінгвістичні вираження, є втіленням культурної практики 

тією мірою, якою вони або передбачають, або встановлюють певні 

констектуально значущі культурні аспекти, що не відображені формальною 

стороною знаку, однак зрозумілі для всіх носіїв цієї культури [69, с. 8 − 9 ]. 

Одиниці культури, на нашу думку, є одиницями семантичного чи, точніше, 

культурно-семантичного універсуму.  

Одна з перших згадок (1945) про ―одиницю культури‖ належить 

М. Херсковіцові – відомому американському антропологові, одному з учнів і 

послідовників Ф. Боаса [186, с.118]. З того часу нею вважали близько 50 різних 

термінів і понять, зокрема елементи, характерні риси, звички, ідеї, вірування, 

цінності, норми, символи, меми [0, С.56 − 57]. Оскільки одиниці культури 

неоднорідні за своєю природою і сутністю, М. Стюарт-Фокс згрупував їх у три 

категорії: 1) ті, що репрезентують матеріальну культуру; 2) ті, що 

представляють варіанти культурно-детермінованої поведінки; 3) ті, що 

слугують ―інтелектуальною‖ характеристикою культури [2, с. 57]. 

Мовнокультурний аналіз враховує культурно-мовні компетенції носіїв 

мови, що слугують важливим елементом культурно-мовної ідентичності. 

Основними одиницями мови є мовнокультурні коди, які формуються в 

процесі моделювання світу свідомістю людини на різних етапах культурної 
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історії, результатом якого є формування життєвого світу людини. Ці коди є 

результатом різних способів цілісно-системного осмислення і відчуття 

―будови‖ світу й харакеру своєї ―присутності‖ в ньому і є своєрідною 

―проекцією світу на свідомість‖. Акт мовного кодування за своєю суттю 

об’єктивує, оскільки забезпечує можливість відображати цю проекцію в 

конкретних змістових ―предметах‖. Мовнокультурні коди ―розпредмечуються‖ 

в комунікації і забезпечують її передумови, а їх оформлення відігріє значну 

роль у формуванні національно-культурного простору [4]. 

Засадничим на цьому етапі аналізу є твердження Ч. Морріса, що мова в 

повному семіотичному сенсі цього терміна – це  будь-яка міжсубʼєктна 

сукупність знакових засобів, застосування яких визначене синтаксичними, 

семантичними й прагматичними правилами [119, с. 76]. Мовнокультурний код 

розглядаємо як правила побудови повторюваних звʼязків референтних полів 

лексичних одиниць у текстах, які лежать в основі продукування та інтерпретації 

цих текстів. Ці коди відображають соціально, історично та культурно зумовлені 

звʼязки обʼєктів, які є визначальними для досліджуваного жанру. 

На цьому етапі впорядкування розмаїття текстів забезпечує контент-

аналіз. Останній дає можливість опрацювати корпус текстів меморандумів 

Барака Обами 2009 – 2016 років та показати, що тексти, які на перший погляд 

видаються різними, мають глибинну спорідненість. 

Метод контент-аналізу вважають найбільш усталеним методом 

текстового аналізу серед емпіричних методів соціального дослідження 

[170, с. 88]. А. Греймас стверджує, що сьогодні формується тенденція до 

перетворення контент-аналізу на аналіз дискурсу – чи то аналіз ―мовленнєвого 

дискурсу‖ (uttered discourse), чи аналіз даних, повʼязаних із його 

―вимовлянням‖ (enunciation), які можна експлікувати, і наголошує, що цю 

тенденцію слід заохочувати [220, с.58]. 
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В одній з останніх монографій українських дослідників Н. Костенко та 

В. Іванова
2
, яка присвячена аналізові моделей і практик контент-аналізу [97], 

подано докладний розгляд історії формування контент-аналізу як дієвого 

методу аналізу текстів. Різні джерела вказують, що першим випадком його 

застосування слід вважати дослідження, проведене у Швеції в XVII столітті. 

Там 1640 p. офіційна лютеранська церква й богослови хотіли первірити 

правдивість нового вчення пієтистів та його відповідність церковним канонам. 

Теологи порівняли апокрифічну збірку релігійних гімнів ―Пісні Сіону‖ з 

гімнами офіційної церкви. Дослідники провели підрахунок основних релігійних 

понять (Бог, Царство Небесне, Спаситель), встановили їхнє оцінне подання в 

текстах (позитивне, нейтральне чи негативне) і зіставили результати аналізу з 

Біблією та офіційними текстами церковних пісень. Дійшли висновку, що 

вчення пієтистів не суперечить офіційній доктрині лютеранської церкви 

[237, c.34 – 46].  

О. Семотюк називає цей факт ―епізодом‖ в історії науки [150, с.82], а 

автори згаданої монографії вважають це застосування контент-аналізу 

―екзотичним‖ і віддають пальму першості за кількістю і якістю використання 

контент-аналізу американцям.  

Уперше на американському континенті формалізований аналіз змісту 

застосував Дж. Спід, надрукувавши 1893 р. статтю ―Чи газети сьогодні дають 

новини?‖ За допомогою контент-аналізу він показав, що зміни в газетах стали 

не лише кількісними, а і якісними. Він класифікував недільні випуски нью-

йоркських газет за 1881 – 1883 роки за темами, виміряв обсяг матеріалів за 

кожною темою в дюймах і порівняв цифри. Виявилося, що нью-йоркські газети 

почали значно менше уваги приділяти таким темам, як література, політика, 

релігія, проте збільшилася площа, яку надавали на газетних шпальтах різним 

пліткам та скандалам.  

                                                           
2
 Докладніше про контент-аналіз у колишньому СРСР та Україні див. книгу 

О.Семотюка [151, С. 87 – 89]. 
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Інші американські дослідження з використанням контент-аналізу, описані 

в згаданій монографії, теж проводили на матеріалі газет. Зокрема, Н. Костенко 

та В. Іванов згадують роботу Д. Уілкокса (проаналізував зміст 240 щоденних 

американських газет за один день); працю професора Дартмудського коледжу 

М. Уіллі ―Провінційна газета‖ (проаналізував числа 35 американських газет за 

шість місяців за 10 графами); контент-аналітичні дослідження Б. Меттьюза 

(1910) та Т. Гарста (1916) та інші [97]. Згідно з періодизацією історії 

американського контент-аналізу, яку запропонував  В. Семенов [149], згадані 

вище праці належать до першого періоду – різнорідного нестрогого частотного 

аналізу змісту (кінець ХІХ ст. – 30-і pоки XX ст.). Другий період отримав назву 

―класичного‖ частотного контент-аналізу Г. Лассвелла – Б. Берельсона (40-і –

 50-і pоки XX ст.). Цих дослідників  процесів комунікації в соціумі вважають 

―батьками‖ контент-аналізу. Гарольд Лассвелл сформулював основне завдання 

контент-орієнтованих досліджень на основі авторської моделі комунікації: хто 

що кому передає, яким каналом та з яким ефектом? (Рис.2.2). 

 

 

Рис. 2.2. Модель комунікації Гарольда Лассвелла (1948). 

 

У другий період (1941 року) в Чикаго відбулася перша міждисциплінарна 

конференція з питань засобів масової комунікації. Г. Лассвелл і Б. Берельсон 

брали участь у цій конференції і саме на ній створили новий термін для нового 

методу – контент-аналіз. У програмній промові Г. Лассвелл окреслив мету 

цього ―аналізу знаків і тверджень‖ – перевірити вплив на аудиторію [170, с. 90]. 

У той самий період Б.  Берельсон запропонував класичне визначення контент-
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аналізу: ―методика дослідження для обʼєктивного, систематизованого та 

кількісного опису очевидного вмісту комунікації‖[208]. 

1955 року в Аллертон Хаусі (Монтічелло, штат Іллінойс) Чарлі Е. Осгуд 

провів другу конференцію, де було випрацювано нові кількісні та якісні 

підходи, поштовхом до розвитку яких стала ―інформаційна теорія‖ К. Шеннона 

й В. Вівера
3
. Розпочинається третій період розвитку контент-аналізу – період 

удосконалених методик Ч. Осґуда та ін. і методик ―машинного‖ контент-аналізу 

Ф. Стоуна та ін. (середина 50-х — початок 60-х років) [97;].  

Запропонована періодизація відтворює етапи розвитку методик контент- 

аналізу, що їх застосовували до тих компонентів вмісту тексту, які можна легко 

й безпосередньо виміряти. Зазвичай це була абсолютна чи відносна частота слів 

у тексті або певні одиниці поверхневої структури тексту. Дещо інакшу 

періодизацію пропонує О. Семотюк, який вважає першим кількісно-описовий 

етап (VII ст. – 20-і роки ХХ ст.). Першим випадком контент-аналізу в цій 

періодизації вважають підрахунок заробітної платні переписувачів Старого 

Заповіту в Палестині на основі підрахунку написаних слів. Другий етап – етап 

міждисциплінарного розширення – розпочався 1941 року конференцією в 

Чикаго, продовжився на другій конференції в Монтічелло й завершився 

третьою – у Філадельфії 1967 року. Третя конференція поклала початок етапові 

теоретично-методичного обґрунтування. На ній уже дискутували про межі 

контент-аналізу як наукового методу. Основними темами були звʼязок тексту з 

позатекстовою реальністю, структура комунікації та застосування компʼютерів 

для потреб контент-аналізу. На четвертій конференції в місті Піза 1974 року 

проблеми застосування компʼютерів для аналізу тексту вже були в центрі уваги 

[151, С.81 – 87]. 

Сьогодні поняття контент-аналізу значно розширилося й має такі 

стрижневі ознаки: 

                                                           

3 Цих обох учених вважають засновниками математичної теорії комунікації. 

Витоки створення теорії детально описано в спеціальній статті, присвяченій її 

60-річчю [251, с. 60]. 
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1) охоплює ―всі процедури, які оперують категоріями (синтаксичною, 

семантичною чи прагматичною), і, як мінімум, спрямовані на визначення 

кількості цих категорій‖ [170, с.88];  

2) вдосконалюється аналіз даних через розроблення й використання 

спеціальних програм, призначених для автоматизованого аналізу тексту. 

Провідні комп’ютерні фірми світу з виробництва програмного 

забезпечення розробляють чимало програм для контент-аналізу тексту. При 

цьому його визначають як систематичний, відтворюваний метод компресії 

тексту в декілька контент-категорій на основі чітких правил кодування. 

Кодування розглядають як процес систематичної трансформації вихідних даних 

у категорії, що дають змогу точно описати характеристики тексту, які 

релевантні для дослідження [78, с. 19]. Компʼютерний контент-аналіз доволі 

ефективно використовують для аналізу президентського дискурсу, зокрема в 

зіставних студіях. До прикладу, львівський дослідник О. Семотюк за  

допомогою компʼютерного контент-аналізу проаналізував основні 

комунікативні стратегії в інавгураційних промовах українських та німецьких 

президентів [150, С.134 – 137], а В. Шалак (Російська академія наук) порівняв 

дискурси Лукашенка й Путіна [188]. 

У пропонованій роботі для дослідження мовнокультурних кодів ПрМ 

Барака Обами 2009 – 2016 років обрано програмне забезпечення Tropes, яке 

розробила компанія Semantic Knowledge у 1994 – 2010 роках [252]. Ця програма 

швидко вибирає відповідну інформацію, встановлює контекст, виокремлює 

теми й визначає головних дійових осіб за допомогою спеціальної семантичної 

класифікації. Tropes використовує семантичні метакатегорії для того, щоб 

згрупувати слова різної частиномовної належності. До програми також входить 

функція Сценарію, який ―розумно‖ керує Тезаурусом. Аналіз тексту 

здійснюють за такими параметрами: 

1) стиль тексту (програма діагностує та обирає один із чотирьох стилів: 

аргументативний, наративний, оцінний та описовий) (Рис. 2.3);  
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Рис. 2.3. Приклад відображення стилю тексту в програмі Tropes. 

2) референтні поля (програма відображає, у порядку зниження частотності, 

референтні поля слів у тексті, які вона виявляє за допомогою двох 

різних рівнів представлення контексту – референтне поле 1 і 2) (Рис. 

2.4);  

 

Рис. 2.4 Приклад відтворення референтного поля. 

3) референти (програма відображає ключові слова в тексті за зниженням 

частотності) (Рис. 2.5);  

 

Рис. 2.5. Приклад референтів у програмі Tropes. 

4) сценарій (містить декілька семантичних груп, серед яких: Agriculture and 

environment, Arts and culture, Behaviors and feelings, Business and 

industry, Communication and medias, Countries and locations, Crisis and 

Conflicts, Education and work, Health,life and casualties, Nature and 

wildlife, Numbers,time and dates, People and persons, Politics and 

society, Properties and characteristics, Science and technology, Things 

and substances) (Рис. 2.6); 
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Рис. 2.6. Приклад відображення Сценарію у програмі Tropes. 

5) зв’язки (програма відображає за принципом зниження частотності сталі 

зв’язки між різними еквівалентними класами) (Рис. 2.7); 

 

Рис. 2.7. Приклад відображення зв’язків у програмі Tropes. 

6) частотні категорії слів (програма відображає категорії слів, які розглядає 

як важливі, що означає, що частота їхнього вживання є набагато вища 

за середню) (Рис. 2.8); 

 

Рис. 2.8. Приклад опису частотних категорій у програмі 

автоматизованого контент-аналізу Tropes. 
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7) усі категорії слів (програма відображає всі категорії слів, знайдені тексті) 

(Рис. 2.9); 

 

Рис. 2.9. Приклад опису усіх категорій слів в автоматизованій 

програмі контент-аналізу. 

8) дієслова (за принципом зниження частотності програма показує дієслова, 

що трапляються в аналізованому тексті. Перед кожним рядом 

міститься лічильник, який вказує кількість слів (уживань), знайдених 

у тексті; 

9) прикметники (програма показує прикметники, що трапляються в 

аналізованому тексті, за принципом зниження частотності. Кожному 

рядкові передує лічильник, що вказує кількість знайдених 

слововживань. 

Застосування описаної вище програми дає змогу вирішити завдання 

виділення мовнокультурних кодів у досліджуваних текстах, оскільки 

автоматизує процес виявлення зв’язків між референтами. Поняття референт 

розуміємо в його найширшому значенні обʼєкта позамовної дійсності, що 

міститься у свідомості мовця, який породжує мовленнєвий відрізок у процесі 

кодування мовлення. Для аналізу наповнення референтних полів у цій праці 

використано компонентний аналіз. Останній слугував для виявлення 

структурування лексичного значення і встановлення мінімальних семантичних 

ознак, які формують цю структуру. У сучасному мовознавстві випрацювано 
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декілька різновидів компонентного аналізу, цьому питанню присвячено значну 

кількість досліджень (до прикладу, див. огляд таких праць у [99, 57с.; 100]).  

Методом, що відповідає завданням цього дослідження, є компонентний 

аналіз на основі словникових дефініцій. Поставлено завдання через тлумачення 

у словниках розкрити системні звʼязки слів у референтних полях. А. Уфімцева 

наголошує, що ―так званий дефініційний аналіз, тобто використання 

словникових тлумачень як особливого методичного прийому опису лексичної 

семантики, піднесений до рангу спеціального методу мовознавчих досліджень‖ 

[173, с. 14]. 

Докладний аналіз наповнення референтних полів, звʼязок яких утворює 

мовнокультурні коди в різних тематичних групах ПрМ Барака Обами 2009 –

 2016 років, подано у третьому розділі. 

Програму Tropes також використано для:  

а) виявлення: найчастотніших текстових категорій досліджуваного 

мовленнєвого жанру;  

б) систематизації мовних засобів, які вербалізують кожну з категорій. 

У програмі в підрозділі ―Текстові категорії (модальності)‖ виділено сім 

категорій, і програма підраховує відсоткові та кількісні показники реалізації 

цих модальностей (Рис. 2.10).  

 

 

Рис. 2.10. Приклад подання текстових категорій (модальностей) 

у програмі Tropes. 

Модальності в контент-аналізі співвідносяться з їх тлумаченням у 

модальній логіці. Остання розглядає логічні системи, в яких використовують 

модальні оператори, подібні за змістом до модальних дієслів природної мови: 

―можна‖, ―потрібно‖, ―можливо‖, ―неможливо‖, ―необхідно‖, ―обов'язково‖, 
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―дозволено‖, ―заборонено‖, ―впевнений‖, ―було‖, ―буде‖ та інші [80]. Залежно 

від того, яка модальність надає висловлюванню нового змісту, оцінює те, що 

стверджується або заперечується, логіки розрізняють типи модальностей: 

1) алетичні (―необхідно‖, ―можливо‖, ―насправді‖, ―випадково‖); 2) деонтичні 

(―обовʼязково‖, ―дозволено‖, ―заборонено‖); 3) епістемічні (―знає‖, ―вірує‖, 

―сумнівається‖, ―відомо‖, ―невідомо‖, ―переконаний‖); 4) часові (―було‖, ―є‖, 

―буде‖) тощо. Кожен тип модальності визначають з погляду обʼєктивних 

(фактичних) і логічних детермінантів. Алетична модальність, зокрема, 

детермінується з погляду обʼєктивних законів природи, суспільства й логічних 

законів, деонтична модальність – з погляду прийнятних у суспільстві правових 

і моральних норм, епістемічна модальність – з погляду закономірностей 

пізнання об'єктивного світу, часова модальність – з погляду часових 

характеристик того, що відбувається у світі [80]. Отже, тлумачення 

модальностей у логіці (і, відповідно, у системах контент-аналізу) виходить за 

межі тлумачення модальності як прагматичної категорії тексту в мовознавстві й 

охоплює також інші типи категорій. Темпоральність та локативність (Риc. 2.10.) 

як семантичні категорії тексту не є предметом розгляду в цьому дослідженні. 

Інші категорії: 1) характер дії (manner), 2) високий рівень переконаності 

(assertion), 3) низький рівень переконаності (doubt), 4) заперечення (negation), 

5) рівень напруженості (intensity) – розглядаємо як різновиди прагматичних 

текстових категорій. Зосередимо увагу на реалізації цих прагматичних 

категорій у ПрМ Барака Обами. Застосування програми Tropes дало змогу 

встановити, які текстові категорії трапляються  частіше і якими мовними 

засобами вербалізується кожна з них.  

Проте жодна програма, особливо якщо вона містить семантичні 

класифікатори, не має стовідсоткової точності та надійності. Тому варто 

прокоментувати переваги та недоліки зазначеного методу. Перевагою 

автоматизованого контент-аналізу є його здатність аналізувати масштабні дані 

задля вивчення динаміки змін у семантичних особливостях досліджуваних 

текстів. Б. Юськів зазначив, що основна претензія до автоматизованого 



89 
 

контент-аналізу стосувалася того, що він досліджує явно виражені параметри в 

тексті, а це істотно звужує пізнавальні можливості методу й фактично зводить 

його до опису. Ще одним недоліком контент-аналізу є спрощене розуміння 

мови: її уподібнено до словника, де подано ізольовані від контексту слова. 

Витягнуті з цілого й проаналізовані окремо, елементи тексту не дають 

повноцінної картини. Третій аргумент висувають проти положення, згідно з  

яким частота появи понять фіксує певний феномен, ступінь його важливості. 

Хоча, як правило, вагомі елементи або зразки трапляються частіше, проте 

частота категорії та важливість теми для автора не завжди повʼязані лінійно 

[198]. 

До прикладу, у програмному забезпеченні Tropes трапляються випадки, 

коли програма помилково відносить до референтних полів лексичні одиниці, 

які не належать до обраної референтної групи. Наприклад, аналізуючи ПрМ від 

21 лютого 2012 року, у якому йде мова про покращення сільськогосподарського 

виробництва в державі, програма робить огріх. Основне референтне поле, яке 

вона виділяє: SOCIAL GROUP. До цього поля програма відносить такі одиниці: 

secretary, leadership, executive, officers, chief officers, administrator, president, 

people, employees ( Рис. 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Приклад огріхів програмного забезпечення. 

Як видно з прикладу, більшість слів, які входять до цього референтного 

поля, мають однакове змістове навантаження і поєднані спільною семантичною 

ознакою. Більшість лексем позначають осіб, що виконують відповідні завдання 
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в конкретній ситуації, тобто людей, які відповідальні за сільськогосподарське 

питання у США. Однак лексична одиниця meet не містить семантичної ознаки 

референтного поля  SOCIAL GROUP, тобто програма втратила контекст ПрМ. 

Однак такі випадки трапляються дуже рідко й не впливають на загальний 

результат аналізу мовного кодування. 

 

2.3.3. Дослідження президентських меморандумів із використанням 

функціонального підходу 

Як уже було зазначено в першому розділі цієї праці, соціальні інститути 

можна розглядати як медіатори між складними механізмами суспільства й  

дискурсами, які розглядаємо як типи соціальної дії. Ідеологія певним чином 

позиціонує людей як соціальних субʼєктів, а в дискурсі ідеології набувають 

―реальної матеріальності у мовних знаках‖ (цит. за [170, с. 197]). Для 

дослідження ПрМ як одного з важливих жанрів ПрД обрано критичний 

дискурс-аналіз (далі КДА), який передбачає звʼязок між текстом та соціальними 

умовами його породження. Найбільш розвинутою теорією для дослідження 

зв’язку комунікації, культури та суспільства в рамках КДА сьогодні вважають 

підхід Н. Феркло. У спільній праці з Л. Чоуліаракі він пропонує таку модель 

аналізу, у якій дискурсивна практика охоплює продукування і сприйняття 

тексту і виступає посередником між текстами та соціальною практикою 

[214, с. 73]. Ідеї Н. Феркло ґрунтуються на функціонально-системній 

лінгвістиці М. Голлідея
4
, яка спирається на такі постулати:  

1) кожний текст має функцію подання, яку він реалізує, репрезентуючи 

світ і досвід; 2) тексти створюють соціальні інтеракції між учасниками 

дискурсу, отже, виконують міжособистісну функцію;  

3) тексти мають текстуальну функцію, оскільки зʼєднують окремі 

компоненти в єдине ціле й комбінують їх із ситуативним контекстом 

[170, с. 202].  

                                                           
4 В англомовній науковій літературі її позначають як ―systemic functional 

linguistics‖, нерідко – ―systemic linguistics‖, ―systemic-functional grammar‖ або 

просто – ―systemic grammar‖. 
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За системно-функціонального підходу мову розглядають як джерело, з 

якого люди черпають у процесі спілкування. Він покликаний ―пояснювати 

мовні форми з погляду значень, які вони передають, і створювати граматику, 

яка дає можливість зрозуміти всі відтінки будь-якого тексту, усного чи 

письмового [225, с.225]. У передмові до книги ―Вступ до функціональної 

граматики‖ М. Голлідей наголошував, що:  

1) функціональна граматика є функціональною в тому сенсі, що 

покликана пояснювати використання мови. Кожен текст розуміємо в контексті 

використання, і саме ці контексти протягом багатьох поколінь сформували 

мовну систему;  

2) основні компоненти значення в мові – це функціональні компоненти. 

Усі мови мають два основні типи значення – уявне (ideational), чи рефлексивне 

(reflective), і міжособистісне (interpersonal), чи активне (active). Ці компоненти 

виражають мовну систему;  

3) кожний елемент у мові розглядають з урахуванням його функції в 

загальній мовній системі. З цього погляду функціональна граматика обʼєднує 

всі елементи мови як органічні конфігурації функцій. Інакше кажучи, кожну 

частину інтерпретують як функціональну в стосунку до системи загалом 

[223, с. хiii]. 

Спираючись на поняття функціональності мови у М. Голлідея, Н. Феркло 

розвиває теоретичний постулат, що ―використання мови завжди одночасно 

конституює (і) соціальні ідентичності, (іі) соціальні відношення і (ііі) системи 

знань і переконань‖ (цит. за [170, с. 202].  

Ці принципи, що їх сформулювали теоретики КДА, дають змогу 

стверджувати, що ПрД забезпечує діалектичне відношення між текстами і 

соціальними субʼєктами − президентом і функціонерами державного 

управління різного рівня. Цей жанр забезпечує продукування і репродукування 

відносин влади. Меморандуми набувають свого значення через занурення в 

конкретний соціальний, культурний та ідеологічний контексти.  
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Виявлення зв’язку мова ↔ соціальна практика є головною метою КДА. 

При цьому основну увагу зосереджено на посередникові − дискурсивній 

практиці. Саме вона слугує для підтримання соціального порядку й соціальних 

змін. Отож, аналіз комунікативної події охоплює: а) аналіз дискурсів і жанрів, 

артикульованих під час продукування і сприйняття тексту (рівень дискурсивної 

практики); б) аналіз мовної структури (рівень тексту); в) міркування про те, чи 

відтворює дискурсивна практика наявний порядок дискурсу, чи перетворює 

його, і які наслідки це має для соціальної практики [175, с.112]. 

Появу в лінгвістиці критичного підходу розглядають як ―реакцію на 

сучасну прагматику (наприклад теорія мовленнєвого акту)‖ або як ―напрям 

лінгвістичної прагматики‖ [170, с. 196]. Якщо ―критичний‖ напрям у генології 

зосереджується на розгляді жанру як типу соціальної практики й  відображає 

―вертикальні‖ моделі поведінки людини в стереотипних ситуаціях, то 

―лінгвістичний‖ – характеризує мовленнєвий жанр як ідеальну схему 

здійснення комунікативно-мовленнєвого акту, ―горизонтальну‖ модель, яка 

втілюється в певній сукупності конкретних мовленнєвих утворень.  

Стрижневим для прагматики є уявлення про те, що людина використовує 

мову для вираження пропозицій (відповідно до наміру мовця). Мовленнєвий 

жанр розглядаємо як сукупність інтенціональних мовленнєвих дій у ситуації 

спілкування, які реалізують твердження, наказ, вимогу, обіцянку тощо. Щоб 

виявити, які інтенціональні дії характерні для ПрМ, застосовано прийом 

лінгвопрагматичної інтерпретації
5
. Ф. Бацевич вважає, що на сучасному етапі 

розвитку мовознавства ще зарано говорити про наявність окремішнього 

прагматичного методу аналізу мови, сутність якого полягає у вивченні 

людських вимірів комунікації з опертям на засоби мовного коду [19, с. 41]. У 

генології розуміння жанру як типової моделі детермінує той факт, що основним 

                                                           
5
 Поняття інтерпретації як розкриття змісту чого-небудь, пояснення, 

витлумачення – виникає в герменевтичних студіях. Слово походить від лат. 

interpretāri ―тлумачити пояснювати‖ і пов’язане з іменником interpres, -tis 

―посередник, коментатор, тлумач‖, утвореним із прийменника inter ―між, серед‖ 

й основи іменника pretium ―ціна, вартість, плата‖, спорідненого з 

праслов’янським protivъ, укр. проти [70, 311–312]. 
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завданням дослідників стає аналіз жанротвірних параметрів ―необхідних і 

достатніх для впізнання, характеристики та конструювання жанру‖ [193, с.91]. 

Жанр визначається тим, хто, кому, навіщо, про що і як говорить, враховуючи, 

що було і що потім буде в спілкуванні [194, с.63]. Такий спосіб опису жанру 

отримав назву методики пофакторного аналізу. Запропонований прийом 

лінгвопрагматичної інтерпретації можна  розглядати як складник цієї методики. 

Увагу зосереджено на розгляді жанру ПрМ як конкретної текстової форми, яка 

детермінована типовою комунікативною метою автора (президента). Цей 

прийом тлумачимо як інструмент виявлення комунікативно-прагматичних 

типів ПрМ на основі встановлення інтенціональних інваріантів. Він дав змогу 

виокремити меморандуми-настанови, меморандуми-рішення, меморандуми-

декларації, меморандуми-оцінки.  

Таким чином у межах функціонального підходу визначається 

комунікативна специфіка ПрМ, що виявляється в реалізації певних 

стереотипних мовленнєвих дій, які передбачають вибір відповідних засобів для 

мовного кодування інтенцій президента. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Спираючись на стрижневу тезу сучасної антропоцентричної парадигми 

мовознавчих студій − що людина не може існувати поза комунікацією, а її 

сутність виявляється у спілкуванні з подібними собі, постульовано, що 

дослідження ПрМ як мовленнєвого жанру належить до „комунікативної‖ 

програми досліджень у межах згаданої парадигми. Мовленнєвий жанр, 

досліджуваний у межах цієї програми, розглянуто як одну з основних категорій 

комунікації. 

На основі розмежування понять текст – висловлення – мовленнєвий жанр 

виокремлено структурний, семантичний та функціональний підходи до аналізу 

ПрМ Барака Обами. У межах структурного підходу ПрМ розглядаємо як 

текстему – інваріантну одиницю текстового рівня мови, що протиставлена 
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конкретній реалізації тексту в мовленні. Семантичний підхід передбачає 

дослідження ПрМ як актуалізованого тексту – комунікативно-семантичної 

одинці мовленнєвої діяльності, єдності структурної схеми та модально-

комунікативного аспекту. Функціональний підхід забезпечує вивчення ПрМ як 

повторюваної єдності тексту й соціального контексту в конкретній ситуації 

спілкування. 

Запропоновано послідовність аналізу корпусу текстів (586 текстів ПрМ 

44-го президента США Барака Обами) з використанням названих вище підходів 

й описано використання загальнонаукових та спеціальних методів дослідження 

в рамках кожного методу. 

На першому етапі дослідження меморандуму як жорстко клішованої 

текстеми використано загальнонауковий метод моделювання, який дав змогу  

представити властивості обʼєкта, повʼязані з його структурною організацією, і 

запропонувати індуктивну модель структури досліджуваної текстеми.  

На другому етапі дослідження ПрМ розглянуто як актуалізований текст і 

використано семантичний підхід до його аналізу. Насамперед увесь корпус 

текстів меморандумів Барака Обами 2009 – 2016 років поділено на 

5 тематичних груп з опорою на лексеми-специфікатори в назвах меморандумів. 

Наступний крок забезпечує використання контент-аналізу. Останній дає 

можливість опрацювати як корпус загалом, так кожну тематичну групу зорема 

й показати, що тексти, які на перший погляд видаються різними, мають 

глибинну спорідненість, яка виявляється через спільність мовнокультурного 

кодування. Для дослідження мовнокультурних кодів ПрМ  обрано програмне 

забезпечення Tropes, яке розробила компанія Semantic Knowledge у 1994 – 2010 

рр. Мовнокультурний код розглядаємо як правила побудови повторюваних 

звʼязків референтних полів лексичних одиниць у текстах, які лежать в основі 

продукування та інтерпретації цих текстів. Ці коди відображають соціально, 

історично та культурно зумовлені звʼязки обʼєктів, які є визначальними для 

досліджуваного типу дискурсу. Як додатковий метод аналізу використано 
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аналіз словникових дефініцій, який слугував для опису наповнення 

референтних полів. 

На другому (―семантичному‖) етапі аналізу обʼєкта програму Tropes 

також використано для: а)  виявлення найчастотніших текстових категорій 

досліджуваного мовленнєвого жанру; б) систематизації мовних засобів, які 

вербалізують кожну з категорій. 

Обґрунтовано, що на третьому етапі дослідження, проведеного в межах 

функціонального підходу, доцільним є використання критичного дискурс-

аналізу як інтерпретативного й пояснювального методу для доведення зв’язку 

текстів меморандумів і соціальних умов та владних відношень у суспільстві. 

Показано доцільність застосування принципів, що їх розробили теоретики 

КДА, для аналізу ПрМ, які набувають свого значення через занурення в 

конкретний соціальний, культурний та ідеологічний контексти й забезпечують 

діалектичне відношення між текстами й соціальними субʼєктами − президентом 

і функціонерами державного управління різних рівнів. 

У рамках функціонального підходу також розглянуто прийом 

лінгвопрагматичної інтерпретації досліджуваного жанру, який передбачає його 

розгляд як схеми здійснення комунікативно-мовленнєвої дії, як 

―горизонтальну‖ модель, що втілюється в певній сукупності конкретних 

мовленнєвих утворень. Метод інтерпретації ПрМ як сукупності 

інтенціональних мовленнєвих дій у ситуації спілкування дав змогу виокремити 

меморандуми-настанови, меморандуми-рішення, меморандуми-декларації та 

меморандуми-оцінки.  

Як допоміжні дослідницькі процедури для аналізу корпусу дослідження 

залучено прийоми систематизації та елементи кількісних підрахунків.  

Основні положення розділу 2 висвітлено в таких публікаціях 

автора: [58, С. 37– 40; 52, С.  68 – 70]. 
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РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ МЕМОРАНДУМІВ БАРАКА ОБАМИ 

 

Кожна модель сигніфікації є культурною конвенцією 

(Умберто Еко) 

У третьому розділі роглянуто три групи питань: 1) визначення 

структурних особливостей президентських меморандумів; 2) поділ текстів 

президентських меморандумів на тематичні групи; 3) виявлення та аналіз 

мовнокультурного кодування текстів у кожній із тематичних груп та 

запропоновано виокремити такий підти меморандумів, як гібридні ПрМ. 

 

3.1. Стуктурні типи президентських меморандумів Барака Обами 

 

Автори теоретичних праць із комунікативної лінгвістики практично 

одностайно визнають прагматичну спрямованість мовлення, що детермінує 

типові одиниці й категорії, якими послуговується мовець для досягнення 

бажаних результатів комунікації чи конкретного перлокутивного ефекту. 

Важливим компонентом спілкування є використання мовленнєвих жанрів – 

типізованих схем мовленнєвих дій, закріплених у суспільному обігу, що мають 

притаманну їм тематику, побудову та стилістичне забарвлення [18]. Дослідники 

зазначають, що жанри мовлення мають універсальну природу й  утворюють 

«дифузний комунікативний простір, у якому поєднуються мовні засоби 

спілкування й соціально вагомі форми соціальної взаємодії» [143, с.40; 193].  

Як уже було зазначено, розуміння жанру як типової моделі породження 

тексту в типових комунікативних ситуаціях стало засадничим у жанрознавчих 

дослідженнях. Відповідно можна говорити про ―самостійне існування‖ жанру 

ПрМ, оскільки в результаті аналізу мовленнєвого матеріалу встановлено 

конкретний структурний інваріант (модель), що не збігається з моделями інших 

жанрів.  



97 
 

На першому етапі дослідження розглянемо особливості структурної 

будови досліджуваних ПрМ.  

Під час розгляду архівних класифікацій різних жанрів, породжених 

інститутом американського президента, запропоновано поділити їх на 

облігаторні (прокламації та розпорядчі накази, адміністративні накази, 

реорганізаційні плани, президентські директиви й виконавчі угоди) та 

факультативні (заяви, інтервʼю, виступи, зустрічі, письмові звернення 

неофіційного характеру й телефонні розмови) (див. Розділ 1). Встановлено, що 

ПрМ належать до адміністративних наказів у складі ПрД (Рис.3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Класифікація  адміністративних наказів в архівах США. 

 

ПрМ як один із видів адміністративних наказів належить до найважливіших 

жанрів у складі ПрД. Аналіз ПрМ Барака Обами 2009 – 2016 років (за цей 

період видано 586 меморандумів) (Табл. 3.1) засвідчує, що абсолютна більшість 

меморандумів має чітку аналогічну структуру. Ця структура є формальною 

ознакою  президентського меморандуму як мовленнєвого жанру й забезпечує 

його ідентифікацію. 
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Таблиця 3.1 

Кількість меморандумів Барака Обами, виданих у 2009 – 2016 роках. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

66 70 84 83 50 44 70 119 

 

У верхній частині документа вказано місце видання меморандуму: Білий 

Дім, офіс прес-секретаря та дата видання. Там само міститься вказівка ―For 

Immediate Release‖ (для негайного виконання), яку мають 90 відсотків 

проаналізованих текстів. Кожен ПрМ має офіційну назву, що відображає суть 

питання, яке розглядає президент у цьому меморандумі. До прикладу, це може 

бути питання стихійних катаклізмів у США, що відбито в назві меморандуму, 

напр.:  

Presidential Memorandum – Emergency Leave Transfer Program for Federal 

Employees Adversely Affected by the Severe Storms and Tornadoes in 

Oklahoma.  

Чи про надання підтримки державам, які потерпають від терористичних 

чи екстремістських загроз, напр. :  

Presidential Memorandum – Drawdown Under Section 506(a)(1) of the 

Foreign Assistance Act of 1961 for France to Support its Counterterrorism 

Efforts in Mali, Niger, and Chad. 

У наступному рядку вказано адресата. Предмет меморандуму (Subject) 

дублює назву меморандуму. У нашому дослідницькому корпусі ПрМ Барака 

Обами меморандуми, де предмет і назва повторюються, є найчисельнішими і 

зазвичай містять президентські настанови, спрямовані до тих чи інших осіб чи 

відомств. 

Основний текст ПрМ є лаконічним. Його обсяг зазвичай становить 1 – 2 

сторінки. Найкоротші меморандуми складаються з одного речення, для 

прикладу, меморандум від 7 січня 2013 року: 

I have reviewed your request for approval to issue notes to the Secretary of the 

Treasury in excess of $20.725 billion, but not to exceed $30.425 billion, for the 
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National Flood Insurance Program and am hereby granting approval for you 

to do so. 

Рідше трапляються меморандуми, які перевищують обсяг двох сторінок. 

Найдовші меморандуми мають обсяг п’ять сторінок. У кінці президент ставить 

підпис: Barack Obama. 

Нижче подано типовий зразок ПрМ: 

The White House 

Office of the Press Secretary 

For Immediate Release 

April 13, 2015 

Presidential Memorandum -- Delegation of Reporting Functions Specified in 

Section 1637(a) of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2015 

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE 

SUBJECT: Delegation of Reporting Functions Specified in Section 1637(a) of 

the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2015 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of 

the United States of America, including section 301 of title 3, United States 

Code, I hereby delegate the reporting functions conferred upon the President 

by section 1637(a) of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 

2015 (Public Law 113-291) to the Director of National Intelligence. 

You are authorized and directed to publish this memorandum in the Federal 

Register. 

BARACK OBAMA 

В окремих випадках у структурі ПрМ знаходимо факультативні елементи, 

як-от DETERMINATION чи DISSAPROVAL, а також низка ПрМ мають форму 

листів (letter) чи повідомлень (messages, notices). Їх ми відносимо до гібридних 

жанрів.   

Аналізуючи структурні елементи ПрМ, виділяємо: незмінні елементи, 

частково змінні та факультативні (див. Рис. 3.2).  
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До незмінних відносимо чотири обов’язкових елементи кожного ПрМ: 

1) місце видання; 2) підрозділ, який видає; 3) попередню вказівку; 4) підпис 

(див. Рис. 3.2).   

Частково змінні охоплюють п’ять елементів:  

1) дата, напр.: February 28, 2012; March 21, 2016; June 02, 2015 

December 03, 2014 etc (різні дати протягом 8 років правління 

Барака Обами); 

2)  назва – залежить від того, якого питання стосується меморандум, 

напр.: Presidential Memorandum – Building National Capabilities 

for Long-Term Drought Resilience; Presidential Memorandum – 

Limiting the Use of Restrictive Housing by the Federal Government; 

Presidential Memorandum – Creating a Preference for Meat and 

Poultry Produced According to Responsible Antibiotic-Use Policies 

etc; 

3) адресат – структури та відомства, до яких скеровано ПрМ, напр.: 

for the Secretary of State; for the Secretary of Defense; for the 

Director of National Intelligence etc;  

4) предмет, визначений тематичною спрямованістю, напр.: 

Suspension of Limitations under the Jerusalem Embassy Act; 

Tracing of Firearms in Connection with Criminal Investigations; 

Delegation of Authority to Suspend the Provisions of Title III of the 

Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 

etc; 

5) вказівка до опублікування. Залежно від адресата змінюється особа, 

якій доручено це завдання. Є нечисленні випадки, коли така 

вказівка відсутня, напр.: 

Secretary of State is hereby authorized and directed to publish this 

memorandum in the Federal Register. 
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Факультативні елементи – це структурні елементи в самій назві ПрМ. 

Більшість ПрМ має назву Presidential Memorandum, але окремі назви містять 

додаткові елементи, як-от:  

1) Presidential memorandum – Presidential Determination, напр.: 

Presidential Memorandum – Presidential Determination Urgent Refugee 

and Migration Needs Relating to Syria; Presidential Memorandum – 

Presidential Determination Pursuant to Section 1245 (d) (4) (B) and (C) of 

the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 etc. 

2) Presidential memorandum - Memorandum of Disapproval, як-от: 

Memorandum of Disapproval 

The enactment of H.R. 3326 (Department of Defense Appropriations Act, 

2010, Public Law 111-118), which was signed into law on December 19, 

2009, has rendered the enactment of H.J.Res. 64 (Continuing 

Appropriations, FY 2010) unnecessary. Accordingly, I am withholding my 

approval from the bill. (The Pocket Veto Case, 279 U.S. 655 (1929)). 

To leave no doubt that the bill is being vetoed as unnecessary legislation, in 

addition to withholding my signature, I am also returning H.J.Res. 64 to the 

Clerk of the House of Representatives, along with this Memorandum of 

Disapproval. Характерною рисою поданого вище меморандуму є те, що 

відсутні два змінні елементи − адресат і предмет. 

3) Presidential memorandum – Letter, як-от: 

Letter – Continuation of the National Emergency with Respect to Persons 

who Commit, Threaten to Commit, or Support Terrorism; Letter from the 

President -- Report of the VA Commission on Care etc. 

4) Presidential memorandum – Notice, як-от: 

Notice – Continuation of the National Emergency with Respect to Persons 

who Commit, Threaten to Commit, or Support Terrorism etc. 

5) Presidential memorandum – Message, як-от: 

Message to Congress -- Termination of the National Emergency with the 

Situation in or in Relation to Côte d’Ivoire etc. 
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Факультативні елементи вказують на прагматичні особливості ПрМ, які 

будуть описані в четвертому розділі праці. 

Нижче подано індуктивну модель ПрМ, яка охоплює всі структурні 

елементи кожного ПрМ (Рис. 3.2): 

 

НАЗВА (частково змінний компонент + факультативні компоненти) 

 

 

 

Рис. 3.2. Індуктивна модель 

президентського меморандуму Барака Обами. 
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3.2. Мовнокультурне кодування президентських меморандумів Барака 

Обами 2009 – 2016 років. 

 

Життєвий світ сучасної людини пронизаний ―знаками комунікації‖, які 

У. Еко розміщує на межі семіотики (семіології в термінології У.Еко) та 

горизонтів практики [196, с. 411]. Мовнокультурна семіотика (підрозділ 

семіотичних студій, що їх виокремлює Н.Андрейчук [5, c. 36], досліджує 

феномени культури як феномени комунікації, тобто процеси побудови 

повідомлень на основі конвенційних кодів або знакових систем. Кодування 

повідомлень веде до впорядкування їхнього вихідного змісту та його організації 

у формах, які вироблені суспільною практикою.  

Як зазначено вище, питання взаємозв’язку між мовою і культурою було й  

залишається одним зі стрижневих у вивченні історико-культурних, 

когнітивних, мовних і мовленнєвих процесів, що впливають на оформлення 

життєвого світу людини.  

Визнаючи важливість вивчення регулярно повторюваних формальних і 

семантичних характеристик текстів, що належать до одного жанру, 

представники сучасного соціолінгвістичного підходу розглядають ці 

характеристики як поверхневу структуру і як засоби вираження іншої, 

глибинної подібності в здійснюваних соціальних діях [238], тобто жанри 

вивчають не просто як типи текстів, а як типові способи вираження 

повторюваних соціальних ситуацій. 

Особливе значення для дослідження ПрМ як жанру президентського 

дискурсу мають виявлення та аналіз мовнокультурних кодів (далі МКК). 

Засадничим для цього дослідження є переконання, що ―немає зрозумілого 

дискурсу без дії коду‖ [170, c. 88]. Коди організують знаки в значущі системи, і 

кожен мовленнєвий жанр має свій набір координаційних чи комбінаційних 

правил застосування знаків. Ситуативні преференції, які характеризують 

можливості сполучення мовного знака з іншими знаками в тексті певної 

жанрової належності, пропонуємо розглядати як МКК цього жанру.  
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У. Еко справедливо вважає, що, створюючи текст, його автор застосовує 

низку кодів, які приписують ужитим виразам певний вміст. У такому разі автор 

має брати за основу, що його комплекс використовуваних кодів є такий самий, 

як у можливого читача [196, с. 17].  

Аналіз МКК у досліджуваних текстах англомовних ПрМ Барака Обами 

відбувався поетапно. На першому етапі виокремлено основні тематичні групи 

досліджуваних меморандумів, на другому – встановлено особливості їхнього 

мовнокультурного кодування.  

Як уже було зазначено, ПрД відображає усталену систему статусно-

рольових відносин, що склалися в комунікативному просторі соціального 

інституту президентської діяльності в США. Статусно орієнтоване спілкування 

розглядаємо як мовну взаємодію представників соціальних груп або інститутів 

один з одним, із людьми, що реалізують їхні статусно-рольові можливості в 

межах чинних соціальних інститутів. Зрозуміло, що аналіз діяльності інституту 

президента не може вичерпуватися аналізом його дискурсивного складника, 

однак вагомо, що політичні дискурсивні практики є основним засобом 

здійснення політичних дій та основним інструментом боротьби за владу.  

Адресантом ПрД є президент, адресатом – апарат президента та 

представники органів державного управління, залучені до вирішення різних 

питань, що стосуються реалізації зовнішньої та внутрішньої політики США, 

захисту прав, інтересів і свобод американських громадян тощо.   

ПрД накладає на адресанта зобов’язання стосовно використання 

конкретних засобів мовного коду, оскільки такий адресант є президентом чи 

представником соціального інституту президента. Успішність комунікації 

забезпечує наявність взаємозв’язоку низки компонентів, серед яких: соціальний 

інститут президента, соціальні субʼєкти цього інституту, цілі та  правила 

соціальної взаємодії в межах інституту президента, правила побудови 

повідомлення (тексту), що відображають особливості кодування з огляду на 

комунікативну інтенцію адресанта.  
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Перед застосуванням комп’ютерних технологій для проведення контент-

аналізу текстів досліджуваних ПрМ усі тексти поділено на 5 тематичних груп. 

Поділ здійснено з урахуванням назви меморандуму, де виділено лексеми-

специфікатори, що визначають належність тексту до конкретної  тематичної 

групи.  

До прикладу, меморандуми, що стосуються зовнішньої політики, мають 

лексеми-специфікатори − назви іноземних держав, напр.: Europe, Libya, Cote 

d’Ivoire Afghanistan, Syria, Iran, Poland, Jerusalem, Ukraine, Africa, Pakistan, 

Korea etc. 

Найпоширенішими проблемами, до яких звертався президент Барак 

Обама в цій тематичній групі меморандумів, були: фінансова підтримка 

іноземних держав, мирне використання ядерної енергії, медикаментальна 

підтримка, санкції економічного впливу, військові навчання, торгівля, допомога 

у вирішенні конфліктів тощо.  

ПрМ, що стосуються внутрішньої політики, мають лексеми-

специфікатори, які вказують на регулювання тих чи інших питань 

безпосередньо в США, напр.:  Small Business, Job Creation, Administarive 

Flexibility, Public Health Service, U.S. Drug Inrediction Assistance, American Jobs 

Act, Trade, Human rights, Pay equality, Insurance Program, Creating Welcoming 

Communities and Fully Integrating Immigrants and Refugees, Providing an Order of 

Succession Within the Federal Mediation and Conciliation Service etc. 

Головними проблемами в цій тематичній групі були: питання прав 

людини, інструкції щодо роботи у відомствах, візова підтримка, підтримка 

біженців у США, покращення транспортної системи, природні катаклізми у 

США, продовольчі питання, заробітна плата, робочі місця, банківські питання, 

розвиток інфраструктури, покращення економіки, ядерна енергія, торгівля, 

гендерні питання, навколишнє середовище, наркотики тощо.  

У ПрМ, які стосуються військових питань, лексемами-специфікаторами 

обрано: United States Joined Forces, National Defense, Armed Forces etc. 

Стрижневими проблемами, які порушував Барак Обама у ПрМ цієї тематичної 
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групи, були: участь у миротворчих операціях, військова підтримка, інструкції 

щодо роботи в міністерстві оборони, національна безпека тощо.  

До четвертої групи відносимо ПрМ, які стосуються питань тероризиму і 

мають у назві специфікатори: Terrorist Attacks, Terrorism etc. 

Найважливішими питаннями цих ПрМ є терористичні загрози та атаки, 

підтримка миру (див. Рис.3.3).  

П’ята тематична група ПрМ найменша за обсягом, адже в ній лише 

2 меморандуми, які стосуються питань організації проведення національних 

свят  Сполучених Штатів Америки, а саме Дня дитини та Дня подяки. Ці 

меморандуми подано в додатку Б. Обидва меморандуми видано 20 листопада 

2012 року. Структурно вони дещо відрізняються від основних ПрМ. У них 

наявні такі незмінні компоненти, як: місце, підрозділ, попередня вказівка, 

підпис. У частково змінних елементах відсутні позиції адресата та предмета. 

У назві меморандуму зʼявився додатковий елемент – Proclamation, напр.: 

Presidential Proclamation – Thanksgiving Day, 2012. 

Відсутня вказівка до опублікування, але обидва меморандуми 

закінчуються словами :  

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this twentieth day of 

November, in the year of our Lord two thousand twelve, and of the 

Independence of the United States of America the two hundred and thirty-

seventh. 

Також після назви меморандуму продубльовано назву свята й вказано, що це  

заява президента Сполучених Штатів Америки. 

 

THANKSGIVING DAY, 2012 

- - - - - - - 

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

A PROCLAMATION. 
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Як зазначено вище, ці ПрМ опубліковано 2012 року. Пізніше створено 

окремий підрозділ у системі Білого Дому – Presidential Proclaims. Надалі всі 

заяви-привітання президента Сполучених Штатів з нагоди свят, які відзначають 

у США, видавав цей підрозділ.  

Як видно з Рис.3.3 і Табл. 3.2, кількісно переважають ПрМ з питань 

організаційного забезпечення структур і відомств, що стосуються внутрішньої 

політики держави. Гіпотетично можна стверджувати, що для кожної з 

виділених тематичних груп характерні особливі МКК, тобто повторювана 

сполучуваність слів, які належать до конкретних референтних полів, але 

кожний окремий ПрМ має своє втілення коду. Для визначення реферетних 

полів у текстах ПрМ слугувало програмне забезпечення Tropes, розроблене 

компанією Semantic-Knowledge у 1994 – 2010 рр. для провадження наукових 

досліджень у різних галузях знань [252]. 

 

.  

 

Рис.3.3. Основні тематичні групи президентських меморандумів Барака Обами 

2009 – 2016 років. 
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Таблиця 3.2 

Поділ ПрМ за тематичними групами з урахуванням року видання 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

З питань внутрішньої 

політики 

43 41 41 31 32 24 33 51 296 

З питань зовнішньої 

політики 

16 23 32 30 15 15 21 53 205 

Військові питання 8 5 8 10 4 4 14 9 62 

Питання боротьби з 

терроризмом 

 2 3 8   2 6 21 

Організація святкування 

національних свят 

   2      

 

Докладнішу інформацію про видання ПрМ у кожному місяці див. у Додатку В. 

Спираючись на переконання, що відношення референції (―вказівки‖, 

―віднесеності‖) зазвичай встановлюється безпосередньо між референтом та 

мовним виразом, що ―вказує на нього‖ чи ―відсилає до нього‖, референтний 

простір будемо тлумачити як сукупність ситуацій, відображених мовними 

кодами, а референтне поле − як сукупність знаконосіїв з однаковим 

референтом. Встановлення повторюваних звʼязків референтних полів у 

досліджуваних текстах, яке забезпечує програма контент-аналізу, дає змогу 

виявити особливості мовнокультурного кодування цих текстів. 

 

3.2.1. Мовнокультурні коди в меморандумах щодо організаційного 

забезпечення роботи структур і відомств з питань внутрішньої політики 

 

У кожній мовнокультурній спільноті існують певні орієнтири, які 

мотивують розуміння текстів і знаків культури, вибір форм поведінки та зразків 

для наслідування і впливають на характер оцінних суджень стосовно них.  
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[125, с.53].Таке твердження закликає до дискусії, оскільки поняття ―орієнтиру, 

який мотивує розуміння‖ є доволі нечітким. Необхідно уточнити, як саме 

забезпечується така орієнтація, тобто як формуються, експлікуються та 

інтерпретуються настанови культури. Настанови культури утворюють 

культуральну систему координат, яка є сукупністю соціальних, культурних, 

психологічних  та ідеологічних настанов, властивих цій культурі. Вони містять 

і задають еталони мовнокультурного кодування [141].  

ПрМ як жанр ПрД також втілює певні культурні орієнтири, притаманні 

американській політичній культурі. Для цього жанру характерне особливе 

мовнокультурне кодування, яке, з одного боку, відображає особливості 

спілкування в мовнокультурній громаді США, а з іншого – особливості 

мовленнєвої поведінки представників найвищого ешелону влади. 

Розглянемо найбільшу за обсягом тематичну групу ПрМ – меморандуми з 

організаційного забезпечення роботи структур і відомств з питань внутрішньої 

політики. У 2009 – 2016 роках видано 296 ПрМ, що стосуються цих питань. 

Програма виявляє такі основні референтні поля в цих ПрМ: SOCIAL GROUP, 

ADMINISTRATION, LAW – і дає змогу встановити, що в ПрМ цієї тематичної 

групи наявний звʼязок саме цих референтних полів. Це дає підстави 

стверджувати, що МКК меморандумів з організаційного забезпечення роботи 

структур і відомств з питань внутрішньої політики: 

ADMINISTRATION → SOCIAL GROUP → LAW.  

Опрацювавши меморандуми першої тематичної групи, виявляємо, що цей 

звʼязок наявний у всіх досліджуваних текстах, хоча лексичні одиниці, які 

наповнюють та розкривають референтні поля меморандумів, частково 

відрізняються (Таблиця. 3.3 ). 
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Таблиця 3.3 

Наповнення референтних полів у ПрМ Барака Обами (2009 – 2016) щодо 

організаційного забезпечення роботи структур і відомств з питань 

внутрішньої політики 

 

Н
аз
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а 
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ADMINISTRATION  SOCIAL GROUP LAW 
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White House, Secretary of State, 

Secretary of Treasury, Executive 

Departments, official, Secretary of 

Agriculture, federal, Secretary of 

Defense, Secretary of Health and Human 

Services, Secretary of Housing and 

Urban Development, Secretary of the 

Interior, Secretary of Labor, Secretary of 

Transportation,  Social security 

administration, Department of Justice, 

Department of Transportation, 

Department of Energy, public sectors, 

regulatory affairs, Department of 

Veterans affairs, Department of 

Agriculture, Department of Defense, 

Department of Health and Human 

Services, Department of Housing and 

Urban Development , Department of 

Interior, Department of Labor, Federal 

trade commission, Social security 

administration, Federal Bureau of 

Investigation, Federal Department, 

Department of Commerce, 

Environmental protection agence, Food 

and Drug administration, National 

Institutes of Health, 

Secretary, director, 

officer, associate director, 

president, employee, vice 

president, representatives, 

administrator, servants, 

people, community, 

manager, leaders, 

executives, veterans, 

professionals, clerk, 

executive director, 

chairman, chief executive 

officer CEO, chief 

operating officer, 

associate director, team,  

leadership, immigrants, 

civilian employees, 

civilian, chairperson 

public law, 

constitution, 

law, 

enactment,  

legislation, 

state law, legal 

principle, 

common law, 

amendment, 

review, 

reauthorizatio

n Act. 

 

 

Як приклад розглянемо меморандум Барака Обами від 10 травня 2013 

року: 

The White House 

Office of the Press Secretary 

For Immediate Release 

May 10, 2013 
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Presidential Memorandum – Advancing Pay Equality in the Federal Government and 

Learning from Successful Practices 

MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND 

AGENCIES 

SUBJECT: Advancing Pay Equality in the Federal Government and Learning from 

Successful Practices 

Almost 50 years ago, when President John F. Kennedy signed the Equal Pay Act of 1963, 

women were paid 59 cents for every dollar paid to men. Today, women are paid 77 cents for 

every dollar paid to men. At the same time, nearly two-thirds of women are breadwinners or 

co-breadwinners for their families. Unjust pay disparities are a detriment to women, 

families, and our economy. 

The Federal Government is the Nation's largest employer. It has a special responsibility to 

act as a model employer. While salary ranges in the Federal workforce are generally 

determined by law, the fixing of individual salaries and other types of compensation can be 

affected by the exercise of administrative discretion. Such discretion must be exercised in a 

transparent manner, using fair criteria and adhering to merit system principles, which 

dictate that equal pay should be provided for work of equal value. 

In order to further understand how the practices of executive departments and agencies 

(agencies) affect the compensation of similarly situated men and women, and to promote 

gender pay equality in the Federal Government and more broadly, I hereby direct the 

following actions, pursuant to the authority vested in me by the Constitution and the laws of 

the United States: 

Section 1. Government-wide Strategy for Advancing Pay Equality. Within 180 days of the 

date of this memorandum, the Director of the Office of Personnel Management (Director) 

shall submit to the President a Government-wide strategy to address any gender pay gap in 

the Federal workforce. This strategy shall include: 

(a) analysis of whether changes to the General Schedule classification system would assist 

in addressing any gender pay gap; 

(b) proposed guidance to agencies to promote greater transparency regarding starting 

salaries; and 

(c) recommendations for additional administrative or legislative actions or studies that 

should be undertaken to narrow any gender pay gap. 

Sec. 2. Agency Review of Pay and Promotion Policies and Practices. To facilitate the 

Director's development of a Government-wide strategy, each agency shall, within 90 days of 

the date of this memorandum, provide to the Office of Personnel Management (OPM) 

information on and an analysis of the following matters: 

(a) all agency-specific policies and practices for setting starting salaries for new 

employees; 

(b) all agency-specific policies and practices that may affect the salaries of individuals who 

are returning to the workplace after having taken extended time off from their careers (for 

example, those who served as full-time caregivers to children or other family members); 

(c) all agency-specific policies and practices for evaluating individuals regarding 

promotions, particularly individuals who work part-time schedules (for example, those who 

serve as caregivers to children or other family members); 

(d) any additional agency-specific policies or practices that may be affecting gender pay 

equality; and 



112 
 

(e) any best practices the agency has employed to improve gender pay equality. 

OPM shall provide guidance to agencies with respect to this request for information and 

analysis, including its scope. 

Sec. 3. General Provisions. (a) Nothing in this memorandum shall be construed to impair 

or otherwise affect: 

(i) the authority granted by law or  

(ii) Executive Order to an agency, or the head thereof; or 

(ii) the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to 

budgetary, administrative, or legislative proposals. 

(b) This memorandum shall be implemented consistent with applicable law and subject to 

the availability of appropriations. 

(c) This memorandum is not intended to, and does not, create any right or benefit, 

substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United 

States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other 

person. 

The Director is hereby authorized and directed to publish this memorandum in the Federal 

Register. 

BARACK OBAMA [246]. 

 

У наведеному вище меморандумі йде мова про покращення системи 

оплати праці та гендерну рівність щодо заробітної плати. Президент Барак 

Обама накреслює план конструктивних змін і дає чіткі вказівки урядовим 

структурам та відомствам щодо організації їхньої роботи для досягнення 

поставлених завдань. 

У цьому меморандумі референтне поле SOCIAL GROUP розкривається 

через слова і словосполучення, які виділила програма, а саме: secretary, 

employer, director, executive, officer, employee, agent. 

Почнемо з пояснення референтного поля SOCIAL GROUP, яке 

виокремила програма контент-аналізу. Соціальна група – це сукупність осіб, 

обʼєднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що 

взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи.  

Аналізуючи слова та словосполучення, які наповнюють референтне поле 

SOCIAL GROUP, виявляємо, що всі лексеми мають тією чи іншою мірою 

однакове змістове навантаження та спільну семантичну ознаку. Це підтверджує 

аналіз словникових дефініцій із найавторитетнішого словника американського 

варіанту англійської мови New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English 

language (усі дефініції цього розділу взято з цього словника, більшість із них 

має у словнику примітку legal):  
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- secretary – a government officer who superintends an administrative 

department;   

- employer – one that hires others to perform a service or engage in an 

activity in exchange for compensation;  

-  director – the head of an organized group or administrative unit or 

agency; 

-  executive – a person who exercises administrative or managerial 

control;  

- officer – one charged with administering or enforcing the law;  

- employee – a person usually below the executive level who is hired 

by another to perform a service especially for wages or salary and is 

under the other's control;  

- agent – a person that acts or has the power to act [241]. 

Проаналізувавши дефініції цих лексем, можемо чітко визначити, що всі 

лексеми позначають осіб, які виконують відповідні соціальні функції в 

конкретній соціальній групі. З дефініцій видно, що кожна з осіб виконує певну 

соціальну роль, яка визначена соціальним статусом, ці особи мають права та 

обов'язки, що відповідають цьому статусу, і займають певне становище в  

соціальній ієрархії. Усі лексеми, що позначають цих осіб, мають спільну 

семантичну ознаку – a person who is charged with official duties. 

Виокремлене програмою контент-аналізу референтне поле SOCIAL 

GROUP чітко об’єднує всі визначені лексеми. 

Референтне поле ADMINISTRATION представлене лексичними 

одиницями: White House, federal government, federal workforce, federal register, 

executive departments, Office of Management and Budget, Office of Personnel 

Management. 

Референтне поле ADMINISTRATION передає такі поняття, як: 

адміністрація, дирекція, керування, уряд, управління, призначення, розподіл. 

Воно має декілька взаємопов’язаних інтерпретацій: 1) керівний орган установи, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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організації, підприємства тощо; 2) установи, що керують іншими організаціями, 

підприємствами тощо. 

 Тлумачення словникових дефініцій:  

- White House – a residence of the president of the U.S. and the 

executive department of the U.S. government;   

- federal government – central government of the USA;  

- federal workforce – the group of people who work for a particular 

organization at the federal level;  

- federal register – the daily bulletin of administrative and execultive 

rules, regulations, orders, and notices that is published by the 

federal government;  

- executive departments – a federal department in the executive branch of 

the government of the United States; 

-  Office of Management and Budget – a Federal agency, established in 1970 

in the United States, responsible for advising the President on the federal 

budget; 

-  Office of Personnel Management – an independent organization that finds 

and employs people to work for the US government [241]. 

Аналізуючи дефініції лексем, які наповнюють це референте поле, чітко 

бачимо, що вони позначають структури, відомства, установи й містять  

архісему – administrative organ. Лексеми в цьому референтному полі  називають 

органи державної влади, які беруть участь у забезпеченні функцій держави та є 

частиною єдиного механізму. Програма семантично поєднала  всі слова, які 

вказують на владні відносини, тобто керування та адміністративне 

регулювання.  

Референтне поле LAW представлене словами та словосполученнями: law, 

constitution, act, general provision, applicable law. Це поле передає поняття 

закону, тобто встановленого найвищим державним органом 

загальнообов’язкового правила поведінки, що має найвищу юридичну силу, що 
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сприймається як незаперечне розпорядження, веління, обовʼязкове для 

неухильного виконання. 

Словникові дефініції слів, що входять до цього референтного поля:  

- law – a rule of conduct or action prescribed or formally recognized 

as binding or enforced by a controlling authority;  

-  constitution – the basic principles and laws of a nation, state, or 

social group that determine the powers and duties of the government 

and guarantee certain rights to the people in it;  

-  act – the formal product of a legislative body;  

-  general provision – laws or regulations that apply to all contracts of 

certain type;   

- applicable law – any law, statute, ordinance, rule, regulation, order or 

determination of any Governmental Authority [241]. 

Усі слова, які виділила програма, мають ―юридичну прив’язку‖ –  

належать до сфери легітимного представлення прав та обов’язків осіб, що 

працюють у певних структурах і відомствах. Деякою мірою ці лексеми 

уособлюють сукупність юридичних норм, що регулюють сферу діяльності та 

забезпечують виконання обов’язків, які приписує особі чинне законодавство. 

Усі вони мають у словнику стилістичний маркер legal. 

Підсумовуючи, зазначимо, що програма контент-аналізу дає можливість 

виявити наповнення референтних полів, які утворюють МКК: 

ADMINISTRATION → SOCIAL GROUP → LAW. Референтне поле 

ADMINISTRATION вказує на структури й відомства, де виконують роботу, 

SOCIAL GROUP  – на посади та осіб, що будуть її виконувати, LAW забезпечує 

вказівки щодо легітимного виконання цієї роботи, тобто відтворює звʼязок 

СТРУКТУРА ЧИ ВІДОМСТВО → ПРАЦІВНИК → РЕГЛАМЕНТ. 

Проілюструємо звʼязок усіх трьох полів у реченні з меморандуму від 10 травня 

2013 року:  

In order to further understand how the practices of executive departments and 

agencies (agencies) affect the compensation of similarly situated men and women, 
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and to promote gender pay equality in the Federal Government and more broadly, I 

hereby direct the following actions, pursuant to the authority vested in me by the 

Constitution and the laws of the United State [246].  

Референтне поле ADMINISTRATION представлене лексемами: executive 

departments; agencies; federal government. Ці лексеми називають СТРУКТУРИ 

ТА ВІДОМСТВА – позначають органи державної влади США. 

Референтне поле SOCIAL GROUP представлене лексемами: similarly 

situated men and women. Ці лексеми позначають ПРАЦІВНИКІВ – називають 

осіб, на яких покладено певні зобов’язаннями згідно з їхнім соціальним 

статусом.  

У третьому референтному полі LAW знаходимо: Constitution;  laws of the 

United State. Ці лексеми уособлюють РЕГЛАМЕНТ, тобто сукупність 

юридичних норм, які забезпечують виконання зобов’язань для досягнення 

поставлених цілей, у цьому випадку – для здійснення рівності оплати праці. 

Підсумовуючи, зазначимо, що референті поля цієї тематичної групи 

відображають нелінійний зв'язок. Вони утворюють систему взаємозв’язку між 

трьома найчастотнішими референтними полями: ADMINISTRATION, SOCIAL 

GROUP, LAW та доповнюються додатковими референтними полями залежно 

від змісту конкретного ПрМ (Рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Увиразнення зв’язку референтних полів за допомогою програми 

контент-аналізу Tropes  у меморандумах з питань внутрішньої політики. 
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Звʼякок структури, відомства, організації (ADMINISTRATION), у якій 

працюють особи, що зобов’язані виконувати покладені на них функції (SOCIAL 

GROUP) і працюють згідно із встановленими правилами поведінки в певній 

структурі, відомстві, організації, програма відображає у вигляді спеціальних 

графічних засобів (Рис. 3.4.), які його увиразнюють. 

 

3. 2. 2. Мовнокультурне кодування меморандумів, спрямованих на 

організаційне забезпечення роботи структур і відомств з питань зовнішньої 

політики 

 

Друга за обсягом тематична група досліджуваних меморандумів – 

меморандуми з організаційного забезпечення роботи структур і відомств з 

питань зовнішньої політики. У 2009 – 2016 роках видано 207 ПрМ, що 

стосуються цих питань. Програма виявляє такі основні референтні поля в цих 

ПрМ: ADMINISTRATION, GOVERNMENT, POLITICS – і встановлює, що в 

більшості ПрМ цієї тематичної групи названі референтні поля взаємоповʼязані. 

Це дає підстави стверджувати, що МКК меморандумів з організаційного 

забезпечення роботи структур і відомств з питань зовнішньої політики: 

ADMINISTRATION → GOVERNMENT → POLITICS.  

Одиниці, які наповнюють та розкривають референтні поля меморандумів 

цієї тематичної групи, показано в Таблиці 3.4., хоча лексичні одиниці, які 

наповнюють та розкривають референтні поля меморандумів, частково 

відрізняються. 

Для аналізу обрано меморандуми, які стосуються ситуації в Україні і 

входять до цієї тематичної групи. 
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Таблиця 3.4. 

Наповнення референтних полів у ПрМ Барака Обами ( 2009 – 2016) щодо 

організаційного забезпечення роботи структур і відомств з питань 

зовнішньої політики 

Н
аз

в
а 

п
о

л
я
 ADMINISTRATION  GOVERNMENT POLITICS 

Н
ап

о
в
н

ен
н

я
 р

еф
ер

ен
тн

о
го

 п
о

л
я
 

White House, Secretary of 

Defense, federal, Secretary of 

State, Secretary of Energy, 

Secretary of Treasury, 

Secretary of the Interior, 

Secretary of Agriculture, 

Secretary of Labor, Secretary 

of Health and Human 

services, Secretary of Housing 

and Urban development, 

Secretary of Transportation, 

administration, officials, 

Department of State 

government, 

Secretary of 

State, president, 

governance, 

governments 

Secretary of state, 

congress, 

government, 

embassy, republic, 

senate, lobbyists, 

executive, branch, 

foreign policy, 

secretary of the 

treasury, diplomacy, 

diplomats, 

parliament, 

president, house of 

representatives 

democracy, socialist 

republic, settlement, 

diplomatic missions, 

ministers republic, 

elections, senate, 

assembly  

  

Протягом 2009 – 2016 років Барак Обама видав п’ять ПрМ, повʼязаних із 

сучасною політичною ситуацією в Україні (Табл.3.5). 

Таблиця 3.5. 

Меморандуми Барака Обами, пов’язані із сучасною ситуацією в Україні 

 

№ Дата видання Офіційна назва Адресат 

1. 24. 09.2014 Assistance to Ukraine The Secretary of State  

2. 31.03.2015 Delegation of Authority to 

Transfer Certain Funds in 

The Secretary of State 
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Accordance With Section 610 of 

the Foreign Assistance Act of 

1961, for Ukraine loan guarantees 

3. 19.02.2015 Delegation of Authority Under the 

Ukraine Freedom Support Act of 

2014 

The Secretary of State 

4. 02. 03.2016 Continuation of the National 

Emergency with Respect to 

Ukraine 

The Congress of the 

United States  

5. 02.03.2016 Continuation of the National 

Emergency with Respect to 

Ukraine 

 

 

Усі зазначені ПрМ є структурно однаковими, за винятком ПрМ від 2 

березня 2016 року, оскільки того дня написано два меморандуми, і другий є 

продовженням першого. Адресатами зазначених ПрМ виступають державний 

секретар і конгрес США. Основний текст кожного ПрМ лаконічний. Їхній обсяг 

становить 1 – 2 сторінки. У всіх меморандумах іде мова про підтримку України, 

забезпечення її стабільності та про фінансову допомогу нашій державі. 

Програма контент-аналізу виявляє такі основні референтні поля в 

досліджуваних ПрМ: POLITICS, LAW, MONEY, EUROPE. 

У меморандумі Барака Обами від 24 вересня 2014 основним референтним 

полем є POLITICS. При цьому програма дала можливість встановити, що це 

поле повʼязане з референтними полями LAW, EUROPE та MONEY. Звʼязок 

основних референтних полів у тексті розглядаємо як МКК  цього тексту. Отже, 

МКК меморандуму від 24 вересня 2014: POLITICS → LAW → EUROPE → 

MONEY.  

Референтне поле POLITICS розкривається через слова і словосполучення: 

Secretary of State; president; government. 



120 
 

Референтне поле LAW розкривається через лексеми: сonstitution; laws. 

Референтне поле EUROPE представлене в тексті лексемою Ukraine. 

Референтне поле MONEY розкривається через слова і словосполучення: $ 5 

million; $ 20 million. 

У цьому меморандумі Барак Обома, покликаючись на відповідні 

законодавчі документи, дає вказівку надати фінансову допомогу Україні в 

розмірі 25 мільйонів доларів, з яких 5 мільйонів призначено для матеріального 

забезпечення та навчання військових, а 20 мільйонів – вартість нелетальних 

товарів і послуг: 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of 

the United States of America, including section 301 of title 3, United States Code, I 

hereby delegate to the Secretary of State: 

(1) The authority under section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 

(FAA) to direct the drawdown of up to $5 million in defense articles and services of 

the Department of Defense and military education and training to provide 

immediate military assistance for the Government of Ukraine, to aid their efforts to 

respond to the current crisis, and to make the determinations required under such 

section to direct such a drawdown; and 

(2) The authority under section 552(c)(2) of the FAA to direct the drawdown of up 

to $20 million in nonlethal commodities and services from any agency of the United 

States Government to provide assistance for the Government of Ukraine, and to 

make the determinations required under such section to direct such a drawdown 

[263].  

У меморандумі від 31 березня 2015 програма виявляє основне референтне 

поле MONEY та його звʼязок із референтним полем LAW. Це дає підстави 

стверджувати, що МКК меморандуму: MONEY → LAW. Референтне поле 

MONEY розкривається через слова і словосполучення: funds; account; 

$ 32176000. Референтне поле LAW – через слова і словосполучення: 

Constitution; Public law; Law Enforcement. 
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У цьому меморандумі йдеться про надання Україні фінансової допомоги 

в розмірі 32176000 доларів для організації безпеки під час здійснення 

антитерористичної операції та, зокрема, для проведення розмінування. 

У меморандумі від 19 лютого 2015 програма виокремлює основне 

референтне поле LAW. Програма встановлює, що МКК згаданого вище 

меморандуму: EUROPE → LAW → LIBERTY. Референтне поле LAW 

представлене словами і словосполученнями: сonstitution; laws; Public Law. 

Референтне поле EUROPE – лексемою Ukraine, референтне поле 

LIBERTY – лексемою freedom.  

У цьому меморандумі Барак Обама уповноважує державного секретаря 

підготувати акт про стратегію підтримки України. 

Аналізуючи меморандум від 2 березня 2015, встановлюємо, що його 

МКК: EUROPE → POLITICS. Референтне поле EUROPE розкривається через 

лексеми Ukraine; Crimea. Референтне поле POLITICS – через слова і 

словосполучення: government; foreign policy; congress. 

У цьому меморандумі Барак Обама підтримує демократичні процеси й 

інститути в Україні й уповноважує державного секретаря надати допомогу для  

забезпечення стабільності, суверенітету, територіальної цілості України та 

продовжити санкції щодо Російської Федерації у зв’язку з анексією Криму та 

застосуванням сили проти України. 

У другому меморандумі, написаному того ж дня, програма виявляє МКК: 

EUROPE → POLITICS. Цей меморандум є продовженням попереднього, отже, 

їхні МКК збігаються. Референтне поле EUROPE розкривається через слова і 

словосполучення: Ukraine; Crimea; Russian Federation. Референтне поле 

POLITICS – через слова і словосполучення: government; foreign policy. 

Поданий нижче приклад ілюструє вербалізацію МКК у тексті: 

The actions and policies of persons that undermine democratic processes and 

institutions in Ukraine; threaten its peace, security, stability, sovereignty, and 

territorial integrity; and contribute to the misappropriation of its assets, as 

well as the actions and policies of the Government of the Russian 
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Federation, including its purported annexation of Crimea and its use of force 

in Ukraine, continue to pose an unusual and extraordinary threat to the 

national security and foreign policy of the United States.  Therefore, I have 

determined that it is necessary to continue the national emergency declared 

in Executive Order 13660 with respect to Ukraine [263]. 

Під час розгляду мовнокультурного кодування ПрМ Барака Обами, які 

стосуються сучасної ситуації в Україні, встановлено, що воно представлене 

звʼязками таких основних референтних полів: POLITICS → LAW →  

MONEY → EUROPE. Аналіз лексичного наповнення виявлених референтних 

полів засвідчує, що досліджувані ПрМ спрямовані на забезпечення 

стабільності, демократичних процесів і територіальної цілості України та 

надання їй фінансової допомоги. 

 

3.2.3. Представлення мовнокультурних кодів у меморандумах щодо  

організаційного забезпечення роботи структур і відомств у військових 

питаннях 

 

Третя за обсягом тематична група ПрМ – меморандуми з організаційного 

забезпечення роботи структур і відомств у військових питаннях. У 2009 – 2016 

роках  видано 62 ПрМ на цю тему. Програма виявляє такі основні референтні 

поля в цих ПрМ: SOCIAL GROUP, FIGHT –  і встановлює, що в більшості 

ПрМ цієї тематичної групи референтні поля повʼязані, отже, виявляємо її 

МКК: SOCIAL GROUP → FIGHT. 

Застосувавши програму Tropes до меморандумів третьої тематичної 

групи, виявляємо, що цей звʼязок наявний у всіх досліджуваних текстах, хоча 

лексичні одиниці, які наповнюють та розкривають референтні поля 

меморандумів, частково відрізняються, що показано в Таблиці 3.6. 
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Таблиця 3.6. 

Наповнення референтних полів у ПрМ Барака Обами ( 2009 – 2016) щодо 

організаційного забезпечення роботи структур і відомств у військових 

питаннях  

Н
аз

в
а 

п
о

л
я
 

 

SOCIAL GROUP FIGHT 

Н
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Secretary, chairman, 

commander in chief, 

president, director, officer, 

professional, executive, 

employee 

Army, forces, military commanders, battle 

field, Armed Forces, military personnel, 

combat, secretary of defense, commander in 

chief, commander of defense, secretary of 

defense, weapons, assault, war, missile, cruise 

missle, insurgents, Navy warships, attacks, 

commander in chief, forces, conflict, 

hostilities, military personnel, gun, gun 

violence, firearms, Department of Defense, 

officers, threat, power 

Для прикладу розглянемо меморандум від 28 лютого 2012 року: 

Office of the Press Secretary 

For Immediate Release  

February 28, 2012  

Presidential Memoranda - Policy Directive -- Requirements of the National Defense 

Authorization Act 

PRESIDENTIAL POLICY DIRECTIVE/PPD-14 

SUBJECT:    Procedures Implementing Section 1022 of the National Defense 

Authorization Act for Fiscal Year (FY) 2012 

The executive branch must utilize all elements of national power – including military, 

intelligence, law enforcement, diplomatic, and economic tools – to effectively 

confront the threat posed by al-Qa'ida and its associated forces, and must retain the 

flexibility to determine how to apply those tools to the unique facts and circumstances 

we face in confronting this diverse and evolving threat. 
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Under the Authorization for Use of Military Force of September 18, 2001 (Public 

Law 107 40)(2001 AUMF), the executive branch has the authority to detain in 

military custody individuals who planned, authorized, committed, or aided the 

terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, and persons who harbored 

those responsible for the September 11 attacks, as well as individuals who are part of 

or substantially supported Taliban or al-Qa'ida forces or associated forces that are 

engaged in hostilities against the United States or its coalition partners.  Section 

1021 of the National Defense Authorization Act for FY 2012 (Public Law 112 

81)(NDAA) affirms that authority. 

A rigid, inflexible requirement to place suspected terrorists into military custody 

would undermine the national security interests of the United States, compromising 

our ability to collect intelligence and to incapacitate dangerous individuals.  This 

Directive specifies policies and procedures designed to ensure that section 1022 of 

the NDAA is implemented in a manner that is consistent with the national security 

and foreign policy interests of the United States.  Specifically, this Directive sets forth 

the procedures required by section 1022 of the NDAA for determining when the 

military custody requirement of section 1022 applies to non-citizens detained by the 

United States, when and how any such determination will be implemented, and when 

and how to waive the requirements of section 1022(a)(1) when it is in the national 

security interests of the United States [263].  

У меморандумі йде мова про протидію загрозам, які створює Аль-Каїда, 

та використання військової сили в разі виникнення таких загроз. Президент 

Барак Обама дає настанови, які допоможуть втілити захист національних 

інтересів. 

 У цьому меморандумі референтне поле SOCIAL GROUP розкривається 

через слова і словосполучення,  які виділила програма, а саме: secretary; 

president; chairman; chief; director; executive; officer. 

Як зазначено вище, референтне поле SOCIAL GROUP об’єднує в собі 

групу осіб, які мають спільну мету й діють згідно з покладеними на них 



125 
 

повноваженнями та обов’язками. Слова та словосполучення в референтному 

полі мають спільне змістове навантаження й семантичну ознаку:  

- secretary - a government officer who superintends an administrative 

department;  

- president - an elected official serving as both chief of state and chief 

political executive in a republic having a presidential government;  

- chairman - the administrative officer of a department of instruction;  

- chief - the head of a body of persons or an organization; 

-  director -  the head of an organized group or administrative unit or 

agency; 

-  executive - a person who exercises administrative or managerial 

control;  

- officer - one charged with administering or enforcing the law  [241]. 

Програма обрала референтне поле SOCIAL GROUP, адже всі виділені 

слова подібні за семантичною ознакою.  

 Друге референтне поле в цій тематичні групі – FIGHT – представлене 

словами та словосполученнями: 

-  force – the power and might of a ruler of state;  

- military intelligence – information concerning an enemy or possible 

enemy or an area;  

- military force – a unit that is part of military service;  

- attack – to set upon, try to get the better of or destroy or win;  

- hostility – unfriendliness;  

- violence – a use of physical force so as to damage or injure;  

- department of defense – the department of the U.S. federal government 

charged with ensuring that the military capacity of the U.S. is adequate to 

safeguard the national security [241]. 

Референтне поле FIGHT передає активне протиборство, зіткнення між 

різними соціальними групами, станами, протилежними напрямами, течіями в 

суспільстві. Слова та словосполучення, які виділила програма, сигналізують 
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про суперечності в тих чи інших питаннях або ж є назвами дій, що провокують 

до зіткнення чи подолання загроз, які можуть виникнути. 

 Підсумовуючи, зазначимо, що програма семантично конкретно обирає 

наповнення референтних полів та об’єднує два основні референтні поля 

SOCIAL GROUP →FIGHT. При цьому референтне поле SOCIAL GROUP 

позначає осіб, що будуть виконувати FIGHT із потенційними загрозами: 

ОСОБОВИЙ СКЛАД→БОРОТЬБА З ПОТЕНЦІЙНИМИ ЗАГРОЗАМИ. 

Проілюструємо звʼязок двох описаних полів у реченні з меморандуму:  

The executive branch must utilize all elements of national power – including 

military, intelligence, law enforcement, diplomatic, and economic tools – to 

effectively confront the threat posed by al-Qa'ida and its associated forces, 

and must retain the flexibility to determine how to apply those tools to the 

unique facts and circumstances we face in confronting this diverse and 

evolving threat. 

 Референтне поле SOCIAL GROUP охоплює лексеми: executive; military; 

intelligence. 

Ці лексеми позначають ОСОБОВИЙ СКЛАД, тобто осіб, що будуть 

здійснювати покладені на них зобов’язання. Референтне поле FIGHT 

представлене лексемами: power; forces; threat. Вони втілюють СУПЕРЕЧЛИВІ 

ПОГЛЯДИ ЧИ ДІЇ, ЯКІ ПРОВОКУЮТЬ ДО ЗІТКНЕННЯ. Програма об’єднала 

ці поля, що відображено на Рис. 3.5 

 

Рис. 3.5. Приклад увиразнення програмою  

зв’язку референтних полів у меморандумах, 

 що належать до тематичної групи з військових питань. 
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3.2.4. Мовнокультурні коди в меморандумах щодо організаційного 

забезпечення роботи структур і відомств у питаннях боротьби з 

тероризмом  

Четверта за обсягом тематична група ПрМ – меморандуми з 

організаційного забезпечення роботи структур і відомств у питаннях боротьби з 

тероризмом. У 2009 – 2016 роках Барак Обама нерідко звертався до розгляду 

цих питань. Усього видано 21 ПрМ, у яких програма виявила такі основні 

референтні поля: CRIME, PEACE. Оскільки в усіх текстах цієї групи наявний 

зв’язок цих референтних полів, то це дає підстави стверджувати, що МКК 

меморандумів з організаційного забезпечення роботи структур і відомств з 

питань боротьби з тероризмом: CRIME → PEACE.  

Одиниці, які наповнюють та розкривають референтні поля цієї тематичної 

групи в референтному полі CRIME – terrorism, terrorists, а в референтному полі  

PEACE  – Peace . 

Як приклад розглянемо меморандум Барака Обами від 19 січня 2012 року: 

The White House 

Office of the Press Secretary 

For Immediate Release  

January 19, 2012  

Presidential Memorandum -- Letter -- Continuation of the National Emergency with 

Respect to Terrorists who Threaten to Disrupt the Middle East Peace Process 

TEXT OF A LETTER FROM THE PRESIDENT 

TO THE SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES 

AND THE PRESIDENT OF THE SENATE 

January 19, 2012 

Dear Mr. Speaker: (Dear Mr. President:) 

Section 202(d) of the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1622(d)) provides for 

the automatic termination of a national emergency unless, within 90 days prior to the 

anniversary date of its declaration, the President publishes in the Federal Register 

and transmits to the Congress a notice stating that the emergency is to continue in 
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effect beyond the anniversary date. In accordance with this provision, I have sent to 

the Federal Register for publication the enclosed notice stating that the national 

emergency declared with respect to foreign terrorists who threaten to disrupt the 

Middle East peace process is to continue in effect beyond January 23, 2012. 

The crisis with respect to grave acts of violence committed by foreign terrorists who 

threaten to disrupt the Middle East peace process that led to the declaration of a 

national emergency on January 23, 1995, has not been resolved. Terrorist groups 

continue to engage in activities that have the purpose or effect of threatening the 

Middle East peace process and that are hostile to United States interests in the 

region. Such actions constitute an unusual and extraordinary threat to the national 

security, foreign policy, and economy of the United States. For these reasons, I have 

determined that it is necessary to continue the national emergency with respect to 

foreign terrorists who threaten to disrupt the Middle East peace process and to 

maintain in force the economic sanctions against them to respond to this threat [263]. 

У цьому меморандумі йде мова про підтримку та збереження 

економічних санкцій щодо іноземних терористів на близькому сході. У цьому 

меморандумі референтне поле PEACE, розкривається через слово: 

1) рeace :a state of tranquility or quiet: such as 

a) freedom from civil disturbance 

b) a state of security or order within a community provided for by law or 

custom 

2) freedom from disquieting or oppressive thoughts or emotions  

3) harmony in personal relations 

4) a) a state or period of mutual concord between governments  

b) a pact or agreement to end hostilities between those who have been at 

war or in a state of enmity 

5) used interjectionally to ask for silence or calm or as a greeting or farewell  

[241]. 
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У поданому вище меморандумі лексична одиниця peace має значення 

відсутності збройної боротьби між двома або кількома народами, державами. 

Цей меморандум демонструє намагання уникнути незгоди, ворожнечі, сварок.  

Референтне поле CRIME представлене лексемою terrorists. Злочин – це 

суспільно небезпечна дія (або бездіяльність), що чинить, заподіює зло людям, а 

терорист – це прибічник тактики терору; учасник терористичних актів:  

terrorist – а person who uses unlawful violence and intimidation, especially 

against civilians, in the pursuit of political aims.[241]. 

Семантика лексеми однозначно вказує, що ці особи здійснюють суспільно 

небезпечні дії.  

Референтні поля CRIME та PEACE утворюють опозицію. До прикладу: 

Terrorist groups continue to engage in activities that have the purpose or effect 

of threatening the Middle East peace process and that are hostile to United 

States interests in the region.  

Тобто обрані референті поля протиставляються одне одному: група осіб, а саме 

терористи, можуть заподіяти зло та порушити мир. Програма об’єднала ці 

поля графічно, що відображено на Рис. 3.6 

 

 

Рис. 3.6. Приклад графічного подання зв’язку референтних полів у 

президентських меморандумах, що належать до тематичної групи  

боротьби з тероризмом. 
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3.3. Гібридність як потенційна ознака жанру президентського 

меморандуму 

  

Важливим компонентом спілкування є використання мовленнєвих 

жанрів – типізованих схем мовленнєвих дій, закріплених у суспільному обігу, 

що мають притаманну їм тематику, побудову та стилістичне забарвлення [18, c. 

281]. Дослідники зазначають, що жанри мовлення мають універсальну природу 

й утворюють ―дифузний комунікативний простір, у якому поєднуються мовні 

засоби спілкування й соціально вагомі форми соціальної взаємодії‖ [143]. 

М.Бахтін першим привернув увагу до того, що мовленнєвий жанр є формою 

організації мовленнєвого матеріалу, видом висловлeнь, які породжуються на 

основі стійких відтворюваних моделей і структур у мовленнєвих ситуаціях, де є 

―стійкі, закріплені обставинами форми життєвого спілкування‖ [15, c. 243]. 

Сьогодні розуміння жанру як типової моделі породження тексту в типових 

ситуаціях спілкування стало засадничим у жанрознавчих дослідженнях. Відтак 

можна говорити про ―самостійне існування‖ того чи іншого жанру, якщо в 

результаті аналізу мовленнєвого матеріалу виявлено певний структурний 

інваріант (модель), що не збігається з моделями уже відомих жанрів.  

Загалом погляди на природу й сутність жанру є доволі суперечливими, а 

однією з основних причин розбіжностей є різний підхід дослідників до питання 

співвідношення мовних і позамовних факторів у структурі жанру. Аналіз 

літератури з цієї проблематики засвідчує наявність двох основних підходів у 

жанрознавчих дослідженнях – класичного й сучасного. У класичному підході 

центральне місце займає аналіз подібних змістових характеристик текстів 

(макроструктури, типи змісту, естетичні якості) і також їхніх повторюваних 

формальних властивостей (обсяг, лексика, граматика, способи побудови образу, 

стилістичні прийоми тощо), що дає змогу віднести текст до певного жанру 

[182]. Наприкінці другого тисячоліття відбулася зміна в науковому баченні 

сутності жанрів, і в сучасному підході центральне місце займає переосмислення 

жанрових теорій з погляду їхньої соціальної генези. Це привело до розширення 
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сфери жанрознавчих досліджень завдяки розгляду більшої кількості об’єктів та 

залученню методологій різних наук [199]. 

За ознакою адресованості жанри ПрД поділяють на жанри внутрішнього 

та зовнішнього використання, а за ознакою облігаторності – на обов’язкові та 

факультативні. До обов’язкових мовленнєвих жанрів, які забезпечують 

виконання функціональних обов’язків президента, належать адміністративні 

накази, до яких входять президентські меморандуми.  

  Дослідження в президентському архіві США виявило, що низка ПрМ 

охоплює листи (letter) та повідомлення (messages, notices), які розглядають як 

окремий мовленнєвий жанр [245]. 

Вважатимемо такі меморандуми гібридним мовленнєвим жанром ПрМ, 

який виконує функцію меморандуму, зберігаючи структурну форму листа.  

У період 2009 – 2016 рр. написано та видано 149 таких документів, а саме 

63 листи, 48 повідомлень та 38 записок (Табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Кількість гібридних ПрМ Барака Обами, виданих у 2009 – 2016 роках 

Назва  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Лист (letter)  2 8 10 1 1 12 29 

Повідомлення (message) 2 2 13 5   5 21 

Записка (notice)   8 7   3 20 

 

Нижче подано типовий зразок гібридного ПрМ: 

The White House 

Office of the Press Secretary 

For Immediate Release 

April 05, 2011 

Letter from the President regarding a Report on Afghanistan and Pakistan 

https://www.whitehouse.gov/1600/constitution
https://www.whitehouse.gov/1600/constitution
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TEXT OF A LETTER FROM THE PRESIDENT TO THE 

HOUSE AND SENATE LEADERSHIP, AND THE CHAIRMEN AND 

RANKING MEMBERS OF HOUSE AND SENATE COMMITTEES 

April 4, 2011 

Dear Mr. Speaker: (Dear Mr. President:) 

(Dear Mr. Leader:) (Dear Madam Leader:) 

(Dear Mr. Chairman) (Dear Madam Chairman:) 

(Dear Senator:) (Dear Representative:) 

In response to section 1117 of the Supplemental Appropriations Act, 2009 (Public 

Law 111-32, the "Act"), and in order to keep the Congress fully informed, I am 

providing the attached report related to Afghanistan and Pakistan.  This is the third 

report submitted under section 1117 of the Act and follows my September 2010 

submission. 

This report covers the period from July 1, 2010, through December 31, 2010, and 

provides an update on our assessment since that date.  In December, my 

Administration completed a thorough review of our progress against our core policy 

objectives in Afghanistan and Pakistan during 2010.  The 2010 Afghanistan-Pakistan 

Annual Review also included an evaluation of the progress made during the period of 

this report, which marked the full deployment of the U.S. troop "surge" to 

Afghanistan that I announced in December 2009. 

Sincerely, 

BARACK OBAMA [263] 

Усі гібридні ПрМ (letter, message, notice) мають незначні відмінності 

порівняно з основними ПрМ. Цьому гібридному жанрові ПрМ притаманна така 

структура: у верхній частині документа вказано місце видання меморандуму: 

Білий Дім, офіс прес-секретаря й дата видання. Наступним компонентом є 

вказівка ―For Immediate Release‖ (для негайного виконання), як і у всіх 

основних ПрМ. Також кожен ПрМ має офіційну назву, що відображає суть 

питання, яке порушує президент у цьому меморандумі. Цей компонент наявний 

також у гібридних ПрМ, але з додаванням слів letter, message, notice. 90 
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відсотків гібридних ПрМ у наступному рядку містять вказівку на адресата. 

Такий компонент ПрМ, як предмет меморандуму, у гібридних меморандумах 

відсутній, однак він зазначенимй у назві останніх. У стандартних ПрМ вказівка 

на предмет меморандуму є обовʼязковою і дублює назву ПрМ. Основний текст 

гібридного ПрМ є лаконічним. Його обсяг зазвичай становить 1 – 2 сторінки, 

що характерно для меморандумів загалом. Ще одним обовʼязковим 

компонентом ПрМ є підпис президента. Підпис міститься і в кінці гібридних 

ПрМ, однак із додаванням форми ввічливості sincerely, що є характерним лише 

для меморандумів-листів. В інших гібридних ПрМ така форма підпису не 

фігурує.  

Характерною ознакою досліджуваних гібридних ПрМ, яка принципово 

відрізняє їх від стандартних меморандумів, є їхня адресованість. Адресатами 

гібридних ПрМ виступають лише структури та відомства, які не є в 

безпосередньому підпорядкуванні президента. Найпоширенішими адресатами 

виступають конгрес і представники конгресу, також сенат і представники 

сенату.  

Підсумовуючи, зазначимо, що під час розгляду моделей різних 

мовленнєвих жанрів виявляємо випадки гібридності, тобто поєднання ознак 

різних жанрів, що ускладнює їхню остаточну ідентифікацію. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

У третьому розділі поетапно описано хід дослідження структурних та 

семантичних особливостей президентських меморандумів Барака Обами. На 

першому етапі визначено структурні особливості ПрМ і встановлено, що вони 

мають чітку аналогічну структуру. Визначено, що в цій структурі наявні: 

незмінні компоненти, частково змінні та факультативні. До незмінних 

належать чотири компоненти: 1) місце; 2) підрозділ; 3) попередня вказівка; 

4) підпис. Частково змінні охоплюють чотири компоненти: 1) дата відповідно 

до  місяця й року видання; 2) назва, яка відображає проблематику ПрМ; 
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3) адресат, скерованість до конкретних структур і відомств; 4) предмет, 

визначений тематичною спрямованістю; 5) вказівка щодо опублікування, яка 

залежить від адресата, рідко відсутня. Встановлено, що назва ПрМ може 

містити факультативні компоненти. Переважна більшість ПрМ мають назву 

PRESIDENTIAL MEMORANDUM, і лише в окремих випадках виявляємо в 

структурі факультативні компоненти, як-от DETERMINATION чи 

DISSAPROVAL. Низка ПрМ має компоненти листи (LETTER) та повідомлення 

(MESSAGES, NOTICES). Такі тексти відносимо до гібридних жанрів ПрМ. 

Факультативні елементи вказують на прагматичні особливості ПрМ.  

Компоненти в структурі ПрМ мають таку послідовність: 

місце → підрозділ → попередня вказівка → дата → назва → адресат → 

предмет → текст → вказівка щодо опублікування → підпис. 

Президентські меморандуми розглядаємо як особливий мовленнєвий жанр, 

який визначаємо як повторювану функціонально-змістову єдність системно 

організованих кодів, породжених соціальним інститутом президента. 

На етапі розгляду мовнокультурного кодування ПрМ Барака Обами 2009 – 

2016 років встановлено, що вміст президентських меморандумів дає змогу 

виділити пʼять тематичних груп цих документів, які спрямовані на: 

1) організаційне забезпечення роботи структур і відомств з питань 

внутрішньої політики; 

2) організаційне забезпечення роботи структур і відомств з питань 

зовнішньої політики; 

3) організаційне забезпечення роботи структур і відомств у військових 

питаннях; 

4) організаційне забезпечення роботи структур і відомств з питань 

боротьби з тероризмом; 

5) організацію святкування національних свят. 

Поділ здійснено з урахуванням назви меморандуму, у якій виділено лексеми-

специфікатори, що визначають належність тексту до конкретної тематичної 

групи. 
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 Для першої групи лексемами-специфікаторами виступали одиниці, що 

вказують на регулювання тих чи інших питань безпосередньо в США.  

Друга група специфікаторів охоплює назви іноземних держав.  

У третій групі основні лексеми-специфікатори стосуються оборони та 

підрозділів збройних сил США.  

Для четвертої групи визначальними є одиниці, які порушують питання 

тероризму.  

П’ята тематична група, найменша за обсягом, містить лише два ПрМ, які 

мають певні структурні відмінності, як-от: вказівка щодо опублікування, 

адресат і предмет. Мала кількість меморандумів у пʼятій групі зумовлена тим, 

що у зв’язку зі змінами в роботі Білого Дому створено окремий підрозділ 

Presidential Proclaims, який перебрав на себе зобовʼязання формувати вказівки 

щодо проведення святкувань та продукувати заяви-привітання президента 

Сполучених Штатів з нагоди національних свят. 

Встановлено, що кількісно переважають ПрМ двох тематичних груп: щодо 

організаційного забезпечення структур і відомств з питань внутрішньої 

політики (296) та зовнішньої політики (205). 

На завершальному етапі дослідження з використанням програми 

автоматизованого контент-аналізу встановлено мовнокультурні коди в текстах 

чотирьох основних тематичних груп і взаємозв’язок між ними. Результати 

засвідчують, що в кожній із тематичних груп є конкретні коди: 

1) ADMINISTRATION→SOCIAL GROUP → LAW – у меморандумах, 

що стосуються організаційного забезпечення роботи структур і 

відомств з питань внутрішньої політики; 

2) ADMINISTRATION → GOVERNMENT → POLITICS – у 

меморандумах, що стосуються організаційного забезпечення 

роботи структур і відомств  з питань зовнішньої політики; 

3) SOCIAL GROUP → FIGHT – у меморандумах, що стосуються 

організаційного забезпечення роботи структур і відомств з 

військових питань; 
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4) CRIME → PEACE – у меморандумах, що стосуються 

організаційного забезпечення роботи структур і відомств у питаннях 

боротьби з тероризмом. 

Опрацюваши меморандуми цих чотирьох груп, постулюємо, що 

повторюваний звʼязок референтних полів у текстах, який розглядаємо як 

мовнокультурний код, наявний у всіх досліджуваних текстах, хоча лексичні 

одиниці, які наповнюють та розкривають референтні поля меморандумів, 

частково відрізняються. 

Розкрито наповнення всіх референтних полів, які входять до складу 

мовнокультурних кодів. Виявлено, що в тематичній групі меморандумів щодо 

організаційного забезпечення структур і відомств з питань внутрішньої 

політики всі лексеми в референтному полі SOCIAL GROUP пов’язані із семою 

виконання обов’язків згідно з поставленими завданнями й позначають посади 

осіб, на яких покладено певні обов’язки. Усі лексеми в референтному полі 

ADMINISTRATION позначають структури, відомства та установи й вказують 

на владні відносини, керування та адміністративне регулювання. Лексеми в 

третьому референтному полі LAW стосуються сфери легітимного виконання    

обов’язків усіх осіб, які працюють у певних структурах та відомствах. Загалом 

усі три референтні поля утворюють повторюваний нелінійний зв'язок 

СТРУКТУРА ЧИ ВІДОМСТВО→ПРАЦІВНИК→РЕГЛАМЕНТ. 

Мовнокультурне кодування текстів другої тематичної групи 

меморандумів – щодо організаційного забезпечення структур і відомств з 

питань зовнішньої політики – розглянуто на прикладі меморандумів про 

підтримку України. Доведено, що підтримка у розв’язанні складних питань, які 

сьогодні вирішує наша держава, належить до одного із вагомих аспектів 

зовнішньої політики США, і цей аспект перебував у списку пріоритетів Обами. 

Це засвідчує основний МКК другої групи меморандумів Обами:  

ADMINISTRATION → GOVERNMENT → POLITICS. 

Під час рогляду текстів третьої групи меморандумів, що стосуються 

військових питань, встановлено повторюваний звʼязок референтних полів 
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SOCIAL GROUP → FIGHT. Програма автоматизованого контент-аналізу 

забезпечила наповнення цих полів та встановлення їхнього звʼяку в текстах, що 

подають вказівки президента стосовно боротьби з потенційними військовими 

загрозами.  

Дослідження семантичних особливостей текстів, що входять до четвертої 

за обсягом тематичної групи ПрМ – меморандуми з організаційного 

забезпечення структур і відомств у питаннях боротьби з тероризмом – дало 

змогу виявити опозицію двох референтних полів: CRIME → PEACE.  

Слід наголосити, що два основні МКК містять референтне поле 

ADMINISTRATION, ще у двох інших фігурує референтне поле SOCIAL 

GROUP, що є прогнозованим для жанру президентського меморандуму. 

Найчастотнішим є референтне поле, що позначає структури та відомства й осіб, 

які там працюють. Логічним є звʼязок цього поля з полем LAW, яке містить 

лексеми на позначення роботи структур, відомств та осіб у правовому полі. Для 

тематичної групи меморандумів з питань зовнішньої політики вагомими є поля 

GOVERNMENT та POLITICS, оскільки йдеться про вирішення питань 

контактів з іноземними державами. У тематичній групі меморандумів з 

організаційного забезпечення роботи структур і відомств у військових питаннях 

вагомим є поле FIGHT, де уособлюються суперечливі погляди чи дії, які 

провокують до зіткнення. Для тематичної групи, яка стосується питань 

боротьби з тероризмом, показовою є опозиція референтних полів CRIME та 

PEACE. Ця опозиція передає спрямованість США на боротьбу з потенційними 

загрозами та декларує їхню ―мирну‖ позицію.  

Підсумовуючи, зазначимо, що здійснений у третьому розділі аналіз 

мовнокультурного кодування дає змогу зробити висновок, що наявність у 

текстах президентських меморандумів повторюваного звʼязку конкретних 

референтних полів є основною ознакою цього мовленнєвого жанру. 

На завершальному етапі дослідження описано особливий підтип ПрМ, 

який названо гібридним жанром, оскільки він охоплює листи (letter) та 

повідомлення (messages, notices), які виконують функцію меморандуму, 
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зберігаючи структурну форму інших жанрів. У період президентства Барака 

Обами написано та видано 149 таких документів, а саме 63 листи, 48 

повідомлень та 38 записок. 

Основні положення третього розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: [63, С. 108 – 111; 57, С. 97 – 104; 216, P. 21 – 24;59, 191 – 195; 62, . 50 – 

54;].  
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РОЗДІЛ 4. МОВНОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ МЕМОРАНДУМІВ 

 

Соціальність і раціональність, з одного боку, 

і мова – з іншого, є взаємозалежними й взаємозумовленими,  

неможливими одне без одного (Скотт Сомс) 

 

Сучасні лінгвопрагматичні студії охоплюють низку питань, пов’язаних із 

прагматикою висловлення як комунікативної одиниці, зокрема, ці питання 

розглядають П. Вацлавік [260], І. Сусов [165; 166; 167; 168], К. Бах [204], 

О. Падучева [127], Дж. Ліч [232], С. Шувалова [195], І. Шевченко [189; 190], 

Л. Аніпкіна [6], В. Олстон [201], Р. Карстон [213], І. Кобозєва [88], 

Ф. Бацевич [20], В. Гак [45], Г. Каппелен [212], О. Алімурадов [3], 

Е. Девісон [215], Е. Маккінон [234], Р. Мартін [236] та ін. У четвертому розділі 

цієї праці поставлено такі основні завдання: виокремити прагматичні типи 

висловлень у ПрМ Барака Обами, проаналізувати засоби вербалізації 

модальностей у досліджуваних текстах і встановити їхню роль у досягненні 

комунікативних цілей президента. Здійснено початковий зіставний аналіз ПрМ 

Барака Обами та Дональда Трампа. 

 

4.1. Прагматичні типи висловлень у президентських меморандумах Барака 

Обами  

 

 У сучасних мовознавчих працях з питань генології наголошено, що 

актуальним питанням цієї ділянки мовознавчих досліджень є співвідношення 

мовленнєвого жанру та мовленнєвого акту (далі – МА). Ф. Бацевич зазначає, 

що з позицій комунікативної лінгвістики мовленнєвий жанр постає як 

категорія, залежна від складників комунікативного акту, що перебуває між 

дискурсом і мовленнєвим актом. Саме жанр обʼєднує МА в системи з їхнім 
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неповторним комунікативним змістом [17, С. 228 – 229]. Розглянемо ПрМ з 

погляду актуалізації МА. 

 

4.1.1. Комунікативна спрямованість президентських меморандумів 

 

В основу теорії мовленнєвих актів Дж. Остіна [203] покладено поняття 

мовленнєвого акту. МА – це мінімальна одиниця спілкування, яка оформлена 

засобами мовного коду й передається каналом звʼязку в умовах реальної 

мовленнєвої комунікації. МА має три складники – локутивний акт, 

іллокутивний акт та перлокутивний акт [203]. Відповідно до визначення Дж. 

Остіна, ―локуція є актом мовлення‖, ―іллокуція є актом, що полягає в 

мовленні‖, ―перлокуція є актом, який здійснюють за допомогою 

мовлення‖ [203].   

M. Голлідей розглядає МА як ―семантичний потенціал‖ мови [226, c. 142]. 

На противагу поглядові на мову як на набір правил або формальних приписів, 

запропоновано її бачення як сукупності виборів, що  можуть отримати різну 

оцінку індивідів. Саме в цьому сенсі МА повʼязаний із ―потенціалом мови‖. 

Сьогодні є низка тлумачень того, як МА реалізують цей потенціал, і 

запропоновано десятки класифікацій з опорою на різні стрижневі 

характеристики, зокрема такі: 

1) співвіднесеність з модусом у розумінні Ш. Баллі [12]; 

2) входження до речення як його перформативна частина; 

3) вимовлене одним мовцем, прийнятне і зрозуміле щонайменше одному 

з безлічі інших носіїв мови [222, c. 332]; 

4) протиставлення універсальних і соціально зумовлених МА; приклад 

перших – твердження; приклад других – питання про наявність дітей, яке 

в деяких африканських племенах вживають як звичайне вітання [210];  

5) універсальність властивостей, які специфічні для конкретної мови: 

перлокуції завжди універсальні, а іллокуціі бувають універсальними та 

специфічними [267, c. 25]; 
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6) можливість входження МА до складу речення, а саме МА може бути 

більшим чи меншим за речення [239, c. 436];  

7) поєднання невербальної і вербальної поведінки в МА [264, c. 381]; 

8) поверхневість структури МА, яка не є похідною від ―прихованих‖ 

структур, а є безпосередньою реальністю мови з її текстовими звʼязками і 

правилами вживання мовних одиниць відповідно до вимог граматики 

[229, c. 77];  

9) розмежування тексту і підтексту [74];  

10) звʼязок із поняттям ―фрейм‖, або ―рамка‖, тобто послідовність МА на 

основі знань про світ та залучення до його інтерпретації метаумови 

(з’ясування, в контексті якого фрейму ми перебуваємо в певний момент), 

а також врахування попередніх або майбутніх дій комунікантів [264];  

11) вплив на думку адресата, коли він інтерпретує висловлення 

мовця [264];  

12) доречність та прийнятність мовлення на макрорівні, на який не 

поширюється граматика речення [264];  

13) входження до структури МA прагматичних понять контексту, ролі 

мовця й адресата, що визначені конвенціями та нормами конкретної 

мовної спільноти [231, c. 78];  

14) вагомість встановлення іллокутивної сили висловлення для розуміння 

ролі речення в системі мови [243];  

15) забезпечення зв’язку речення і висловлення [243]. 

Урахування різних характеристик МА привело до появи різних 

класифікацій цих актів. Перша класична класифікація Дж. Остіна побудована 

на розрізненні констативів та перформативів. Учений запропонував два важливі 

поняття для теорії мовленнєвих актів – перформатив (висловлення еквівалентне 

дії) та констатив (тип повідомлення, що позначає стан речей, констатує факт 

об’єктивності).  

Перформативні дієслова мають особливу семантику – означають дії, що 

здійснюються за допомогою повідомлення про них. Інакше кажучи, значенням 
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перформативів є ситуації (події), існування яких потребує повідомлення про 

них. Усі вони є діями того, хто говорить, і є дійсними в силу їх оголошення 

[121, с.195]. 

Дж. Остін виділяє п’ять класів перформативних дієслів, тобто п’ять типів 

іллокутивних актів: 1) вердиктиви; 2) екзерситиви; 3) комісиви; 4) бехабітиви; 

5) експозитиви [203]. У ще одній класичній класифікації МА Дж. Серля [154] 

виділено такі типи МА: 

1) репрезентативи (фіксують відповідальність адресанта за повідомлення 

про стан справ, за істинність вираженого судження), напр.: I can 

assure you that any information given during the interview will be 

treated in the strictest confidence; 

2) комісиви (покладають на адресанта обов’язок здійснити майбутню дію 

або дотримуватися певної лінії поведінки), напр.: She promised that 

there would be no more political prisoners, no more exiles, no more land 

confiscations; 

3) директиви (є спробами адресанта домогтися дій з боку адресата): 

напр.: I must warn you that any mention of Clare agitates 

your grandmother; 

4) експресиви (виражають психологічний стан, заданий умовою щирості 

відносно стану речей, визначеного в рамках пропозиційного змісту), 

напр.: It is so good that we now use it for all our drawing and image 

manipulation for the artwork you see in this section of the magazine; 

5) декларативи (адресант повідомляє нові для адресата відомості, 

положення, думки про зміни, що відбуваються у світі), напр.: In last 

year's report, we stated that we were working hard to win some 

significant maintenance contracts with power generation companies. 

На основі класифікації ілокутивних актів, яку запропонував Дж. Серль, 

Л. Федорова виділяє типи інтенційного впливу: соціальні впливи (реалізація 

визначених соціальних актів: привітання, прощання тощо); волевиявлення 

(мовленнєві дії, спрямовані на те, щоб об’єкт виконав волю мовця: наказ, 
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прохання тощо); пояснювання та інформування (стратегії мовленнєвого впливу: 

доповідання, повідомлення тощо); оцінні та емоційні мовленнєві впливи 

(суспільні або міжособистісні суб’єктивно-емоційні відносини) [174, С. 48 –

 50]. 

Найвідомішими авторами інших класифікацій МА є Г. Почепцов [135], 

Л. Чахоян [183], Дж. Серль [154; 155; 250] В. Богданов, [27; 28] І. Сусов [166], 

Ю. Апресян [8], Л. Турик [172] Т. Баллмер [205], Д. Вундерліх [266], 

Дж. Ліч [232], К. Бах [204] та В. Карасик [83]. У цій праці розглядаємо МА як 

прагматичний тип висловлення. Г. Почепцов стверджує, що вирішальним для 

віднесення висловлення до того чи іншого прагматичного типу є характер 

прагматичного компонента, який дає змогу встановити типологію не лише з 

урахуванням іллокутивної мети, а й способу її досягнення. До класифікації 

вчений відносить: 

1) констативи (речення-твердження); 

2) промісиви (речення-обіцянки);  

3) менасиви (речення-погрози); 

4) директиви (речення-спонукання адресата до дії); 

5) перформативи (речення, промовляючи які, мовець виконує дію); 

6) квеситиви (питальні речення в їхньому традиційному розумінні) [135]. 

Спираючись на класифікацію МА Г. Почепцова, стверджуємо, що всі МА 

ПрМ є перформативами, і зробимо спробу обґрунтувати це твердження на 

основі аналізу меморандумів Барака Обами. 

 

4.1.2. Фактор адресата в президентських меморандумах 

Дослідження комунікативної спрямованості ПрМ Барака Обами 2009 – 2016 

років засвідчило, що мовленнєвий жанр ПрМ є сукупністю інтенціональних 

мовленнєвих дій у ситуації спілкування президента з різними адресатами, як-

от: конгрес, представники конгресу, сенат, представники сенату, структури та 

відомства і їхні представники.  
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У 2009 році адресатами виступали: Secretary of State, Assistant to the 

President, Chief of Staff, Attorney General, Secretary of Defense, Secretary of 

Homeland Security, Director of National Intelligence, Heads of Executive 

Departments and Agencies, Administrator of the Environmental Protection Agency, 

Administrator of the United States Agency for International Development,  Secretary 

of Transportation, Administrator of the National Highway Traffic safety 

Administration, Secretary of Energy, Secretary of Health and Human Services, 

Congress, Secretary of Treasure, Secretary of Commerce, Chair of the Council on 

Environmental Quality, Secretary of Interior, Trade Representatives,  Director of the 

Office of Science and Technology Policy, Commissioner of the United States Section, 

Secretary of Labor, Director of the National Counterterrorism Center, Director of 

the National Security Agency.  

Найчастотнішими адресатами були: Secretary of State (25 випадків), Heads of 

Executive Departments and Agencies (15 випадків), Secretary of Defense (13 

випадків). 

У 2010 році президент звертався до Secretary of State, Secretary of Defense, 

Attorney General, Secretary of Energy, Secretary of Homeland Security, Director of 

National Intelligence, Director of Central Intelligence Agency, Director of the 

Federal Bureau of Investigation, The Director of the National Security Agency, The 

Director of the National Counterterrorism center, Secretary of Treasury, Secretary of 

the Interior, Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce,  Secretary of Labor, 

Secretary of Transportation, The director of the office management and Budget, The 

administrator of the environmental protection agency, The chairman of the federal 

energy regulatory commission, The director of the office of science and technology 

policy, The chair  of the council on environmental quality, The heads of executive 

departments and agencies, Secretary of Health and Human Services, Secretary of 

Education, The administrator of the national aeronautics and space, The chair of the 

Council of Economic Advisers, The director of the national economic council, 

Speaker of the house of representatives, The administrator of the national highway 

traffic safety administration, the chairman of the Broadcasting board of governors, 
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the director of the court service, trade representatives, president of the export-import 

bank of the United States,  Senate. 

Основними адресатами були: Secretary of State (25 випадків), Heads of 

Executive Departments and Agencies (14 випадків), Secretary of Defense (8 

випадків).  

У 2011 році до списку адресатів входили Secretary of State, Secretary of 

Defense, Heads of executive departments and agencies, secretary of agriculture, 

Director of national intelligence, Speaker of the house of representatives, Senate, 

President of the overseas private investment corporation, Vice President, Secretary 

of homeland security, chief of staff, Director of the office of management and budget, 

National security advisor, the president for legislative affairs, administrator of the 

united states agency for international development, chairman of the joint chief of staff 

, chief executive officer, director of the peace corps , deputy assistant to the president 

and national security advisor to the vice president, director of the national security 

agency, Congress, the administrator of general service, secretary of treasury, 

secretary of labor, secretary of health and human services, secretary of housing and 

urban development, secretary of transportation, secretary of energy, secretary of 

education, secretary of veteran affairs, assistant to the president and chief of staff, 

chair of the council of economic advisers, Senate. 

Найчастіше президент адресував меморандуми до державного секретаря та 

конгресу (20 і 17 звертань відповідно).  

До списку адресатів за 2012 рік входять  Secretary of State, members of the 

House of senate, heads of executive departments and agencies, Secretary of interior, 

attorney general, secretary of energy, secretary of treasury, Congress, Secretary of 

education, Speaker of the house of representatives, Secretary of transportation, 

President of the export-import bank.  

Найчастотніші з них: Secretary of State (31 випадок), Heads of Executive 

Departments and Agencies (12 випадків). 

У 2013 році головними адресатами були Heads of executive departments 

and agencies, Secretary of transportation, Secretary of State, Secretary of health and 



146 
 

human services, Speaker of house of representatives, Secretary of homeland security, 

Director of national intelligence, Director of the office of personnel management, 

Director of the pension benefit guaranty corporation, Senate, Secretary of treasury, 

Secretary of defense, Secretary of energy, Secretary of commerce, environmental 

protection agency, trade representatives, administrator of general services. 

Найчастіше президент надсилав меморандуми до Secretary of State 

(22 випадки) , Heads of Executive Departments and Agencies (11 випадків).  

Список адресатів за 2014 рік: Secretary of State, Heads of Executive 

Departments and Agencies, secretary of labor, secretary of commerce, secretary of 

education, secretary of energy, secretary of the treasury, vice president, secretary of 

defense, attorney general secretary of interior, secretary of agriculture, secretary of 

health and human services, secretary of housing and urban development, secretary of 

transportation, secretary of veterans affairs, secretary of homeland security, assistant 

to the president and chief of staff, administrator of the environmental protection 

agency, director of the office of management and budget, trade representatives, 

representative of the USA, chair of  council of economic advisers, director of the 

federal mediation and conciliation service.  

Головними адресатами були Secretary of State (19 випадків), Heads of 

Executive Departments and Agencies (13 випадків).  

У 2015 році президент скеровував меморандуми до Secretary of defense, 

Heads of Executive Departments and Agencies, secretary of the interior, secretary of 

state, secretary of the treasury, secretary of commerce, attorney general, secretary of 

homeland security, director of national intelligence, director of central intelligence 

agency, director of federal bureau of investigation, national security agency, 

secretary of education, commissioner of social security, director of the national 

counterterrorism center, the chairman of the council environmental quality, national 

security advisor, secretary of energy, congress, speaker of house of representatives, 

senate, secretary of agriculture, administrator of the environmental protection 

agency, administrator of the national oceanic and atmospheric administration. 
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 Найчисельнішими були звертання до Secretary of State (23 випадки), 

Secretary of defense (10 випадків).  

У 2016 році: the heads of executive departments and agencies, to the congress, 

to the senate ,the director of national intelligence the secretary of state, the 

secretary of the treasury, director of national intelligence, the secretary of the 

treasury, the director of national intelligence, the secretary of commerce, the 

secretary of the treasury, the secretary of energy, speaker, speaker of the house of 

representatives , the chairmen and ranking members of the house and senate 

committees on appropriations and armed services and the chairmen and ranking 

members of the house committee on foreign affairs and, the senate committee on 

foreign relations, the secretary of homeland security, the secretary of defense, the 

administrator of the united states agency for international development, the director 

of the office of personnel management, the chairperson of the national endowment 

for the humanities, the attorney general, the united states trade representative. 

Основними адресатами є: Secretary of State (22 випадки) , the speaker of the 

house of representatives (20 випадків). 

У таблиці 4.1 подано узагальнені відомості про частотність адресатів у 

ПрМ президента Барака Обами за час його президентства (Табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1  

Найчастотніші адресати ПрМ Барака Обами 

Адресат Кількісні дані 

Secretary of State 187 

Heads of Executive Departments and Agencies 65 

Secretary of Defense 31 

Congress 17 

The Speaker of the House of Representatives 20 
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Як видно з таблиці, головним адресатом протягом 8 років був Secretary of 

State. За час правління Барака Обами цю посаду обіймали три особи (Табл. 4.2). 

. 

Таблиця 4.2 

Особи, які перебували на посаді державного секретаря США 

в період президентства Барака Обами 

 

Ім’я Штат Початок 

виконання 

обов’язків 

Кінець 

виконання 

обов’язків 

William Joseph Burns District of 

Columbia 

January 20, 2009 January 21, 2009 

Hillary Clinton New York January 21, 2009 February 1, 2013 

John Kerry Massachusetts February 1, 2013 January 20, 2017 

 

Кандидатуру на пост держсекретаря призначає президент і затверджує 

сенат США. Державний секретар є четвертою за важливістю (без урахування 

президента) особою. Пост державного секретаря США аналогічний посаді 

міністра закордонних справ у більшості держав. Тому не дивно, що у звʼязку з 

дуже широкими повноваженнями цього посадовця президент звертається до 

нього найчастіше.  

ПрМ є розпорядчим документом, що містить рішення, яке йде від 

президента через систему управління до адресата: від президента до відомства, 

підвідомчої організації, керівника структурного підрозділу, сенату, конгресу, 

міністрів та ін. Саме цей документ реалізує керованість адресатів по вертикалі. 

ПрМ є документом, що має юридичну силу, тобто є обов’язковим до виконання 

чи розгляду адресата. У ПрМ містяться конкретні, юридично владні приписи 

суб’єктів виконавчої влади. Конкретність таких приписів проявляється в тому, 

що їхнім адресатом виступають конретні структури, структурні підрозділи, 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Joseph_Burns
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_(state)
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Kerry
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
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посадові особи чи працівники. Вони є юридичними фактами, які втілюють 

конкретні адміністративно-правові відносини. 

У більшості випадків президент накладає на найчастотніших адресатів 

зобов’язання здійснити дію або дотримуватися певної лінії поведінки в 

конкретному питанні. Зобовʼязувальна інтенція може також стосуватися самого 

адресанта, коли він наголошує на виконанні якоїсь своєї обіцянки або 

зобов’язується виконати певні дії в майбутньому. Рідше президент здійснює 

інформування, а саме передавання нових для адресата відомостей про зміни, що 

відбуваються у світі.  

 

4.1.3. Типи мовленнєвих актів у президентських меморандумах 

 

Розглядаємо ПрМ як мовленнєву дію і кваліфікуємо МА у ПрМ як 

перформативні акти. Аналіз усіх меморандумів, виданих у 2009 – 2016 роках, 

дав змогу виявити 4 групи перформативних дієслів, що, відповідно, засвідчує 

наявність чотирьох типів МА (див. Табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Типи мовленнєвих актів президентських меморандумів Барака Обами 

2009 – 2016 років 

Мовленнєві акти Перформативні дієслова 

декларування та наміру certify, notify, designate, specify, propose, believe 

рішення та проголошення proclaim, determine, announce, report, make 

determination, consider, declare, highlight, waive, 

issue, inform  

розпорядження order, direct, delegate, instruct, authorized, transmit, 

submit, assign, establish, revoke, request, encourage  

Оцінка approve, disapprove, urge, can’t support, to be 

return without approval, be pleased to, withholding 

my approval, deeply concerned, express, identify, 

appreciate 
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У процесі дослідження виявлено, що найчисельнішими є МА розпорядження 

(загалом 332 випадки вживання).  

Наведемо приклад уживання кожного перформативного дієслова в МА 

розпорядження: 

Direct  – I direct that the following actions be taken to establish goals and 

measure performance, streamline administrative processes, and facilitate local and 

regional partnerships in order to accelerate technology transfer and support private 

sector commercialization…; 

Instruct – I hereby instruct agencies to (1) identify and work to expedite 

permitting and environmental reviews for high-priority infrastructure projects with 

significant potential for job creation; 

Authorize – You are hereby authorized to transmit this determination to the 

Congress;  

Transmit – I am transmitting an alternative plan for pay increases for civilian 

Federal employees covered by the General Schedule and certain other pay systems 

in January 2016; 

Submit – I hereby submit to the Congress, as required under section 1022(c)(1) of 

the Act; 

Assign –I assign our Nation's first Chief Performance Officer, who also serves as 

the Deputy Director for Management of the Office of Management and Budget (the 

"Chief Performance Officer"), the responsibility of leading the effort to create a plan 

for the restructuring and streamlining of the executive branch of the Federal 

Government; 

Establish – I hereby establish an Interagency Task Force on Carbon Capture and 

Storage (Task Force);  

Revoke – I hereby revoke the Presidential memorandum of January 22, 2001, for 

the Administrator of USAID (Restoration of the Mexico City Policy), the Presidential 

memorandum of March 28, 2001, for the Administrator of USAID (Restoration of the 

Mexico City Policy) 

https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/salaries-wages/locality-payments-under-presidents-alternative-plan-january-2016.pdf
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/salaries-wages/locality-payments-under-presidents-alternative-plan-january-2016.pdf
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Request – I request that in order to comply with the EISA requirement that fuel 

economy increases begin with model year 2011, you take all measures consistent with 

law; 

Order – I order as follows: Section 1. Establishment of Interagency Committee. 

The Interagency Committee on Trade in Timber Products from Peru (Committee) is 

hereby established to oversee the implementation of Annex 18.3.4 of the Agreement, 

including by undertaking such actions and making such determinations provided for 

in section 501 of the Act that are not otherwise authorized under law; 

Delegate – I hereby delegate to you the functions of the President under section 1 

of H.R. 6431, 112th Congress (2012); 

Encourage – I encourage the Congress to provide the resources necessary for 

the Department of Homeland Security's Transportation Security Administration and 

its Countering Violent Extremism programs.  

Розгляд перформативних дієслів, уживаних в МА розпорядження, 

засвідчує, що всі ці лексеми втілюють дію розпорядження, яку виконує 

президент Барак Обама. Його висловлення еквівалентні діям, які виконуються в 

процесі видання меморандуму. Спільність ―дії‖ перформативів підтверджує 

аналіз словникових дефініцій з найавторитетнішого словника американського 

варіанту англійської мови New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English 

language: 

- Order – an authoritative direction or instruction; command; mandate;  

- Direct – to manage or guide by advice, helpful information, instruction, etc.; 

- Delegate – to commit (powers, functions, etc.) to another as agent or deputy; 

- Instruct – to furnish with orders or directions; direct; order; command; 

- Authorized – to give authority or official power to; empower; 

-  Transmit – to cause(something) to be conveyed to a destination;  

- Submit – to give over ot yield to the power or authority of another ( often 

usedreflexively); 

- Assign – to appoint, as to a post or duty; 

http://www.dictionary.com/browse/authority


152 
 

- Establish – to enact, appoint, or ordain for permanence, as a law; fix 

unalterably; 

- Revoke –to take back or withdraw; annul, cancel, or reverse; rescind orrepeal; 

- Request – the state of being asked for; demand; 

- Instruct  –  to give an order or command to; 

- Encourage – to promote, advance, or foster. 

Проаналізувавши дефініції зазначених перформативних дієслів, можемо з 

певністю визначити, що всі дієслова мають директивний характер. 

Перформативні дієслова цього мовленнєвого акту виражають його офіційні дії і 

містять спільну семантичну ознаку – to prescibe smth to be done. 

Найбільш уживаними перформативними дієсловами в цих типах МА є direct 

(149 випадків) та delegate (88 випадків). 

Другою за чисельністю є група МА рішення та проголошення (206 

випадків). Основні приклади перформативних дієслів: 

Determine - I hereby determine, pursuant to section 2(c)(1) of the Act, that it is 

important to the national interest to furnish assistance under the Act, in an amount 

not to exceed $10 million from the United States Emergency Refugee and Migration 

Assistance Fund; 

Make determination - I hereby make the determination provided in section 

110(d)(1)(A)(i) of the Act, with respect to the Democratic Republic of the Congo, 

Equatorial Guinea, Sudan, and Zimbabwe, not to provide certain funding for those 

countries' governments for Fiscal Year 2013, until such governments comply with the 

minimum standards or make significant efforts to bring themselves into compliance, 

as may be determined by the Secretary of State in a report to the Congress pursuant 

to section 110(b) of the Act; 

Proclaim - I have proclaimed an additional duty on imports of the products in 

paragraph 4…; 

Report - I hereby report that I have issued an Executive Order (the "order") 

that takes additional steps with respect to the national emergency declared in 

Executive Order 12957 of March 15, 1995;  
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Consider - I have considered the proposed Agreement Between the 

Government of the United States of America and the Government of the Russian 

Federation for Cooperation in the Field of Peaceful Uses of Nuclear Energy, signed 

in Moscow on May 6, 2008, along with the views, recommendations, and statements 

of the interested departments and agencies; 

Declare - I declare heads of state gathered at the United Nations ….; 

Highlight - I highlighted new commitments that my Administration …..; 

Waive - I hereby waive such provisions…..; 

Announce - I announced that I would submit a legislative proposal seeking the 

authority to reorganize the Federal Government in order to reduce costs and 

consolidate agencies (Consolidation Authority), and outlined the first use I would 

make of such authority: to streamline functions currently dispersed across numerous 

agencies into a single new department to promote competitiveness, exports, and 

American business; 

Issue - I issued Executive Order 13661, which expanded the scope of the 

national emergency declared in Executive Order 13660, and found that the actions 

and policies of the Government of the Russian Federation with respect to Ukraine 

undermine democratic processes and institutions in Ukraine; 

Inform - I inform you of my decision to extend the period of production of the 

Naval Petroleum reserves. 

Основними перформативним дієсловом у цьому типі МА є determine 

(135 випадків). 

Розгляд перформативних дієслів, уживаних в МА рішення та 

проголошення, засвідчує, що зазначені лексико-граматичні одиниці втілюють 

дію рішення президента Барака Обами чи проголошення дії. Його висловлення 

еквівалентні діям, які будуть вчинені тими органами чи структурами, на яких 

воно спрямоване.  Аналіз словникових дефініцій із New Webster’s Dictionary and 

Thesaurus of the English language підтверджує наявність цих дій: 

- Detetmine – to decide; 

- Make determination  – the result of such an act of decision; 
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- Proclaim – to declare publicly, typically insistently, proudly, or 

defiantly and in either speech or writing; 

- Report – to announce; 

- Consider – to think about (something or someone) carefully especially in 

order to make a choice or decision; 

- Declare –  to make known formally, officially, or explicitly; 

- Highlight –  to make or try to make people notice or be aware of 

(someone or something); 

- Waive – to officially say that you will not use or require something that 

you are allowed to have or that is usually required; 

- Announce – to make (something) known in a public or formal way; 

- Issue – the action of going, coming, or flowing out ; 

- Inform – to give information (as of another's wrongdoing) to an authority.  

Проаналізувавши дефініції зазначених перформативних дієслів, можемо з 

певністю стверджувати, що всі перформативні дієслова цього мовленнєвого 

акту виражають його офіційні проголошення та рішення й містять спільну 

семантичну ознаку – to make smth to be done. 

Основним перформативним дієсловом у цьому типі МА є determine 

(135 випадків). 

Третє місце серед досліджуваних актів посідають МА декларування та 

наміру (52 випадки вживання). Приклади цього типу МА: 

Certify - I hereby certify, with respect to Colombia, that (1) interdiction of 

aircraft reasonably suspected to be primarily engaged in illicit drug trafficking in 

that country's airspace is necessary, because of the extraordinary threat posed by 

illicit drug trafficking to the national security of that country; 

Believe - I believe these actions hold the most promise of effecting a reduction 

in Iceland’s commercial whaling activities; 

Specify - I specify for FY 2012 the following persons may ….; 
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Designate - I have designated my Assistant for Homeland Security and 

Counterterrorism John Brennan to be the responsible and accountable White House 

official to ensure rapid progress is made in all areas; 

Propose - I proposed a two-year freeze in the pay of civilian Federal 

employees as the first of a number of difficult actions required to put our Nation on a 

sound fiscal footing;  

Notify - I hereby notify you of my decision to establish a new level for the 

notification procedure for digital computers set forth in section 1211(a) of Public 

Law 105-85. 

Найчастотніші перформативні дієслова в цьому типі МА – certify (24 

випадки) та designate (16 випадків). 

Завершують список МА оцінки (загалом 43 випадки вживання). Приклади 

цього типу МА: 

Approve - I hereby Approve the provision by the Secretary of Transportation of 

insurance or reinsurance to U.S. air carriers against loss or damage arising out of 

any risk from the operation of an aircraft in the manner and to the extent provided in 

chapter 443 of title 49 of the U.S. Code until September 30, 2012, when he 

determines such insurance or reinsurance cannot be obtained on reasona; 

Urge - I urge the prompt and favorable consideration of this proposal; 

Identify - I hereby identify the following countries as major drug transit and/or 

major illicit drug producing countries: Afghanistan, The Bahamas, Belize, Bolivia, 

Burma, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haiti, Honduras, India, Jamaica, Laos, Mexico, Nicaragua, Pakistan, 

Panama, Peru, and Venezuela; 

Withhold the approval - I am withholding my approval from the bill; 

Appreciate - I appreciate the support of the Congress; 

Be concerned - I am deeply concerned by the violence and discrimination targeting 

LGBT persons around the world; 
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 (not) be able to support - this resolution seeks to undermine a streamlined 

democratic process that allows American workers to freely choose to make their 

voices heard, I cannot support it; 

Return without approval - I am returning herewith without my approval H.R. 1735, 

the "National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2016."; 

Express support - I write to express my strong support for the Secure Travel; 

Be pleased - I am pleased to transmit legislation and supporting documents to 

implement the United States Colombia Trade Promotion Agreement. 

Головним перформативним дієсловом у цьому типі МА виступає approve 

(11 випадків).  

Слід наголосити, що в практиці видання президентського меморандуму 

помітний вплив конвенцій. Конвенції, які регулюють акти спілкування, 

Дж. Остін розглядає як умови, необхідні для успішної взаємодії в межах  

регламентованих мовленнєвих ситуацій. На думку О. Кубрякової, велика 

кількість ситуацій викликає в нас тотожні реакції, і мовні форми цих реакцій 

маєють відпрацьований характер. Вони зберігаються в пам’яті як цілісні 

одиниці. Штампи окремих відрізків висловлення і навіть цілі висловлення 

утворюють стереотипи, які полегшують спілкування [98, с. 101]. 

МА, уживані в жанрі меморандуму, є значною мірою стереотипними, а 

жанрова компетенція адресантів забезпечує механізм їхньої ідентифікації. 

Породження мовлення у формі меморандуму є, на нашу думку, втіленням 

―роботи‖ мови в соціальному контексті. Ілокутивну силу меморандумів 

визначає ―напрям пристосування‖: від слова до світу [155, с. 173]. Меморандум 

частково змінює ―політичний світ‖ завдяки виконанню певної дії інститутом 

президента. Успішність ПрМ виявляється в тому, що він стає законом, 

обов’язковим до виконання, оскільки існує позамовне установлення, що 

президент як голова соціального інституту (адресат) та структури й особи в 

апараті президента (адресант) мають відповідний соціальний статус. 
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Отже, чотири типи виявлених у ПрМ мовленнєвих актів дають змогу  

стверджувати, що цей мовленнєвий жанр актуалізується в чотирьох типах: 

меморандуми-настанови, меморандуми-рішення, меморандуми-декларації та 

меморандуми-оцінки (див. Рис. 4.1.) 

 

 

Рис. 4.1. Комунікативно-прагматичні типи президентських 

меморандумів Барака Обами. 

 

Найчастотнішим  комунікативно-прагматичним типом ПрМ Барака 

Обами є меморандум-настанова  (загалом 332 випадки вживання). Другим за 

чисельністю є меморандум-рішення загальною кількістю 206 випадків 

уживання. Третє місце посідає меморандум-декларація (загалом 52 випадки 

вживання) та четверте місце займають меморандуми-оцінки (за увесь період 

43 випадки вживання).  

 

4.2. Мовнопрагматичні категорії в текстах президентських меморандумів 

 

 Вивчення текстових категорій є сьогодні перспективним напрямом 

мовознавчих досліджень. Текст і його категорії мовознавці тлумачать 

неоднозначно, хоча формування теоретичних положень лінгвістики тексту 
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почалось ще в 60-ті роки 20 століття. Сьогодні існує низка підходів до 

виокремлення й трактування текстових категорій. Їх вивчення є стрижневим 

питанням лінгвістики тексту [123]. Текстові категорії розглядали такі 

дослідники в цій галузі, як В. Дресслер, Р. Богранд [206], М. Голлідей [225], 

І. Гальперін [46], О. Селіванова [146]. Науковці дотримуються поділу текстових 

категорій на формально-структурні й змістовні. Однак Ф. Бацевич стверджує, 

що цей поділ є умовним, оскільки так зване ―формальне‖ завжди нерозривно 

повʼязане зі ―змістовним‖ [21, с. 184]. Загалом у категорійній організації тексту 

Ф.Бацевич виділяє чотири типи категорій: 1) формально-структурні; 

2) семантичні; 3) змістовно-семантичні; 4) прагматичні [21, с.184]. До першого 

типу належать категорії зчеплення, інтегративності, прогресії та стагнації. До 

другого типу – категорії темпоральності й локативності. Третій тип охоплює 

категорії ―людина‖, ―річ‖, ―подія‖, ―випадок‖, ―факт‖ та ―оцінка‖. 

До прагматичних категорій (четвертий тип) Ф. Бацевич зараховує текстові 

категорії ―точка зору‖ та ―емпатія‖ й текстову модальність [21, С. 181 – 245]. 

Кожна з названих вище категорій привертає увагу дослідників й отримує різні 

тлумачення. Зокрема, поняття модальності, яке в мовознавстві має довгу 

історію, дістає нове висвітлення з погляду його тлумачення як прагматичної 

категорії тексту. 

 Сучасні дослідники тексту нерідко звертаються до автоматизованих 

методів його аналізу. Зокрема, зростає роль контент-аналізу в дослідженні 

текстів, породжених інститутами влади, які є комунікативними посередниками 

в соціальному регулюванні і які завдяки керівній ролі в суспільстві 

забезпечують соціальний примус [40; 228, С. 596 – 692; 254, с. 254; 261; 227]. 

О. Холсті та Б. Берельсон, випрацьовуючи принципи контент-аналізу, 

запропонували типологію, яку можна використовувати як основу для 

проектування системи категорій: 1) предмет, тема (про що йде мова), 

2) спрямованість (як розгортається тема), 3) норми (що слугує основою для 

класифікації та оцінки), 4) цінності (які установки, цілі та бажання 

виражаються), 5) засоби (які засоби використовують для досягнення 
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поставлених цілей), 6) особливості (які особливості використовують для опису 

людей), 7) актори (хто ініціює певні дії, а хто їх виконує), 8) авторство (від 

чийого імені зроблено твердження), 9) джерело (хто здійснює комунікацію), 

10) конфлікт (яка причина будь-якого конфлікту, хто учасники, наскільки 

серйозний конфлікт), 11) результат (чи розвʼязок конфлікту є позитивним, 

трагічним чи невизначеним), 12) час (коли все відбувається), 13) фома або вид 

комунцікації (який канал комунцікації використовують), 14) форма твердження 

(які граматичні й синтаксичні форми можна виявити), 15) методи (які риторичні 

прийоми чи методи пропаганди застосовують) [170, с. 96]. Цей список показує, 

що контент-аналіз не обмежується лише експліцитним вмістом тексту, а прагне 

знайти відповіді на ці та інші питання, випрацювавши схему текстових 

категорій. 

Проаналізуємо  текстові категорії ПрМ Барака Обами 2009 – 2016 років за 

допомогою програми автоматизованого контент-аналізу Tropes, щоб виявити: 

а) найчастотніші текстові категорії цього мовленнєвого жанру; 

б) систематизувати мовні засоби, які вербалізують кожну з категорій. Такий 

аналіз вважаємо актуальним з огляду на зацікавленість мовознавців питаннями 

категорійної організації тексту та питаннями виокремлення спеціальних 

категорій (модальностей) тексту спеціальними автоматизованими програмами 

контент-аналізу.  

У програмі Tropes у підрозділі ―Текстові категорії (модальності)‖ 

виділено сім категорій, і програма підраховує відсоткові та кількісні показники 

реалізації цих модальностей: 1) Time; 2) Place; 3) Manner; 4) Assertion; 5) Doubt; 

6) Negation; 7) Intensity. 

Модальності в контент-аналізі співвідносяться з їх тлумаченням у 

модальній логіці. Остання розглядає логічні системи, в яких використовують 

модальні оператори, що подібні за змістом до модальних дієслів природної 

мови: ―можна‖, ―потрібно‖, ―можливо‖, ―неможливо‖, ―необхідно‖, 

―обов'язково‖, ―дозволено‖, ―заборонено‖, ―впевнений‖, ―було‖, ―буде‖ та інші 

[80]. Залежно від того, яка модальність надає висловленню нового змісту, як 
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оцінює те, що в ньому стверджують або заперечують, логіки розрізняють типи 

модальностей: 1) алетичні (―необхідно‖, ―можливо‖, ―насправді‖, ―випадково‖); 

2) деонтичні (―обовʼязково‖, ―дозволено‖, ―заборонено‖); 3) епістемічні (―знає‖, 

―вірує‖, ―сумнівається‖, ―відомо‖, ―невідомо‖, ―переконаний‖); 4) часові 

(―було‖, ―є‖, ―буде‖) тощо. Кожен тип модальності визначають з погляду 

обʼєктивних (фактичних) і логічних детермінантів. Алетична модальність, 

зокрема, детермінується з погляду обʼєктивних законів природи, суспільства й 

логічних законів, деонтична модальність – з погляду прийнятних у суспільстві 

правових і моральних норм, епістемічна модальність – з погляду 

закономірностей пізнання об'єктивного світу, часова модальність – з погляду 

часових характеристик того, що відбувається у світі [80]. Отже, тлумачення 

модальностей у логіці (і, відповідно, у системах контент-аналізу) виходить за 

межі тлумачення модальності як прагматичної категорії тексту в мовознавстві, 

а охоплює також інші типи категорій. Темпоральність та локативність є 

семантичними категоріями тексту, що не є предметом розгляду в цьому 

дослідженні. Інші категорії: 1) характер дії (manner), 2) високий рівень 

переконаності (assertion), 3) низький рівень переконаності (doubt), 

4) заперечення (negation), 5) рівень напруженості (intensity) – розглядаємо як 

різновиди прагматичних текстових категорій. Зосередимо увагу на реалізації 

цих прагматичних категорій у ПрМ Барака Обами. Застосування програми 

Tropes дало змогу встановити, які текстові категорії трапляються частіше і 

якими мовними засобами вербалізується кожна з них.  

Кількісні показники реалізації пʼяти категорій, за якими програма Tropes 

здійснює аналіз текстів, наведено в Таблиці 4.4. 

Аналіз цих показників засвідчує переважання модальності характеру дії 

(manner), заперечення (negation) та рівня напруженості дії (intensity). 

Найчастотнішою текстовою категорією є категорія характеру дії (manner) – 

377 випадків уживання, другою за частотністю є категорія заперечення 

(negation) – 288 випадків, а на третьому місці є напруженість дії (intensity) – 
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269 випадків. Категорії високого (assertion) та низького (doubt) рівня 

переконаності простежуємо значно рідше (відповідно 60 та 28 випадків).  

 

Таблиця 4.4. 

Кількісні показники реалізації прагматичних категорій у 

президентських меморандумах Барака Обами 

 

 Кількість випадків реалізації категорії 

Рік Manner Assertion Doubt Negation Intensity 

2009 44 1 4 50 34 

2010 42 9 3 46 36 

2011 55 8 8 44 41 

2012 45 8 2 28 27 

2013 27 4 6 27 21 

2014 30 4 3 28 20 

2015 53 11 1 24 41 

2016 81 12 4 41 49 

 

Перелічені модальності є визначальними для жанру ПрМ, оскільки 

комунікативна спрямованість текстів цього жанру реалізується в мовленнєвих 

актах, що виражають настанови, рішення, декларації та оцінки. 

Програма автоматизованого контент-аналізу також забезпечує та значно 

спрощує виявлення тих мовних засобів, які вербалізують кожну з текстових 

категорій. Аналіз досліджуваних меморандумів за роками дав змогу  

систематизувати ці мовні засоби (до прикладу, див. Таблицю 4.5, детальніше 

про вербалізацію текстових категорій ПрМ за усі роки див. додаток Г). 
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Таблиця 4.5 

Вербалізація текстових категорій у ПрМ Барака Обами за 2013 рік 

 Текстові категорії 

В
ер

б
ал

ьн
і 

за
со

б
и

 

Manner Assertion Doubt Negation Intensity 

as follows, precisely, 

readily, how, optimally, 

appropriately, such, 

economically feasible, 

technically, as required, 

publicly, separately, 

globally, internationally, 

directly, at large, broadly, 

adversely, deeply, 

efficiently, currently, 

reasonably, potentially, 

adversely, likewise, 

publicly, repeatedly, in 

collaboration, 

constructively, carefully, 

lastly, additionally, 

primarily, habitually, 

continuously, voluntarily, 

accordingly, similarly, 

part-time, lawfully, 

electronically, as needed, 

sincerely, jointly, in 

particular, significantly, 

conscientiously, together, 

equally, strategically, 

carefully, reasonably,  in 

the air,  demonstrably, as 

required, especially, 

bilaterally, clearly 

effectively, 

exclusively 

almost 

approxi

-mately 

not, no, 

nothing, no 

longer,neg-

atively 

also, 

particularly, 

well, more 

than, better, so, 

fully, 

substantially, 

even more, 

most, strongly, 

seriously, 

nearly, all, 

best, at last, 

only, each, at 

all, less 

 

У різних текстах ПрМ текстові категорії можуть бути представлені різними 

мовними одиницями. Як приклад розглянемо меморандум Барака Обами від 
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10 травня 2013 року [246]. У цьому меморандумі йде мова про покращення 

системи оплати праці. Президент накреслює план конструктивних змін і дає 

чіткі вказівки урядовим структурам та відомствам щодо організації їхньої 

роботи для досягнення поставлених завдань. У цьому ПрМ реалізуються 

категорії характеру дії (manner), низького рівня переконаності (doubt), 

заперечення (negation) та рівня інтенсивності дії (intensity). Категорію 

характеру дії (manner) маркують одиниці: broadly, similarly, how, part-time: 

In order to further understand how the practices of executive departments and 

agencies (agencies) affect the compensation of similarly situated men and 

women, and to promote gender pay equality in the Federal Government and 

more broadly, I hereby direct the following actions, pursuant to the authority 

vested in me by the Constitution and the laws of the United States) [246].  

Категорія низького рівня переконаності (doubt) вербалізується через маркер 

almost:  

Almost 50 years ago, when President John F. Kennedy signed the Equal Pay 

Act of 1963, women were paid 59 cents for every dollar paid to men) [246].  

Категорію заперечення (negation) виявляють маркери: not, nothing: Nothing 

in this memorandum shall be construed to impair or otherwise affect, This 

memorandum is not intended to, and does not, create any right or benefit, 

substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against 

the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, 

or agents, or any other person) [246].  

Категорію рівня інтенсивності дії (intensity) маркують лексеми: nearly, more, 

particulary: 

At the same time, nearly two-thirds of women are breadwinners or co-

breadwinners for their families, all agency-specific policies and practices for 

evaluating individuals regarding promotions, particularly individuals who 

work part-time schedules (for example, those who serve as caregivers to 

children or other family members) [246]. 
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Порівняльний аналіз мовних засобів за 8 років президентства Обами  

засвідчує повторюваність характерних маркерів для кожної модальності жанру 

ПрМ.  

 Зазначимо, що застосування програми автоматизованого контент-аналізу 

забезпечує виявлення в текстах семантико-прагматичних чинників їхньої 

змістової організації. Модальності тексту, пошук яких забезпечує програма, 

співвідносні, однак не збігаються з текстовими категоріями, які розглядає 

сьогодні лінгвістика тексту. Застосування програми контент-аналізу Tropes для 

розгляду ПрМ Барака Обами за 2009 – 2016 дало змогу зробити висновок про 

переважання в цих текстах модальностей характеру дії (manner), заперечення 

(negation) та рівня напруженості дії (intensity), які є виразниками субʼєктивної 

модальності в досліджених меморандумах.  

 

4. 3. Зіставний аналіз президентських меморандумів Барака Обами та 

Дональда Трампа 

 

Президент США Барак Обама 11 січня 2017 року виступив із ―прощальною‖ 

промовою, в якій підбив підсумки свого правління й висловив низку побажань 

американським громадянам. Такі виступи президентів, що покидають Білий 

дім, уже стали традицією, і на прощальну промову керівника держави чекають 

не менше, ніж на щорічне звернення до конгресу. Наступником Обами на 

посаді президента США став Дональд Трамп. 

Основну частину свого виступу президент Обама присвятив потребі  

зберігати й вдосконалювати американську демократію, яка, на його думку, є 

основою виняткового місця США у світі, а також запорукою прогресу й 

процвітання країни. Зміст був приблизно таким: без розвитку демократичних 

інститутів, які часом можуть не подобатися тим, хто при владі, у деякій 

перспективі гірше стане всім, разом з президентами і міністрами. Саме тому 

Обама особливо підкреслив, що зробить все можливе, аби передавання влади 



165 
 

Трампові відбулося якомога гладше й спокійніше, хоча він особисто може й не 

дуже захоплюватися новим президентом [263].  

Від  20 січня до вересня 2017 року президент Трамп видав 77 меморандумів 

(Табл. 4.6). Аналіз цих висловлень засвідчує, що більшість із них мають 

структуру, аналогічну до ПрМ Обами, однак є випадки відмінностей. 

 

Таблиця 4.6 

Кількість меморандумів Дональда Трампа від січня до вересня 2017 року 

January February March April May June July August September 

11 1 5 11 3 15 9 8 14 

 

Як зазначено вище, у ПрМ Барака Обама всі структурні елементи поділено 

на: незмінні елементи, частково змінні та факультативні. До незмінних 

належать чотири обов’язкові елементи, які збереглися в ПрМ Дональда Трампа, 

а саме: 1) місце видання; 2) підрозділ, який видає; 3) попередня вказівка; 

4) підпис.  

Відбулися зміни в частково змінних елементах. У ПрМ Барака Обами 

предмет меморандуму дублює назву меморандуму, а від березня 2017 року в 

ПрМ Дональда Трампа вже дубльовано адресата та назву меморандуму. Отож, 

у Барака Обами акцентовано увагу на предметі ПрМ, на важливості того, про 

що буде мова, напр.: 

Presidential Memorandum -- Deferred Enforced Departure for Liberians 

 Натомість у ПрМ Дональда Трампа зроблено наголос на адресаті –  

очевидно, для підкреслення важливості виконання обов’язків, покладених на 

певних державних службовців. Через зосередження уваги на адресатові 

президент показує, хто відповідальний за виконання поставленого завдання та 

хто відповідатиме за його невиконання. Такі частково змінні елементи, як дата, 

назва, адресат, предмет, вказівка щодо опублікування, також структурно наявні 

у ПрМ, напр.: 

Presidential Memorandum for the secretary of Defense 
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Щодо факультативних елементів, які фігурують у самій назві ПрМ, то 

незмінними залишилися такі з них: presidential determination, letter, message, 

notice. Але окремі меморандуми отримали додаткові елементи, як-от:  

1)  Presidential Memorandum  - National Security напр.: 

National security Presidential Memorandum on Strengthening the Policy of 

the United States Toward Cuba  

У проаналізованих ПрМ Барака Обами виділено п’ять тематичних груп, а 

саме: 1) щодо організаційного забезпечення структур і відомств з питань 

внутрішньої політики; 2) щодо організаційного забезпечення роботи структур і 

відомств з питань зовнішньої політики; 3) щодо організаційного забезпечення 

роботи структур і відомств у військових питаннях; 4) щодо організаційного 

забезпечення роботи структур і відомств з питань боротьби з тероризмом; 

5) щодо організації святкування національних свят.   

У ПрМ Дональда Трампа відбулися зміни в тематичних групах. Поділ 

здійснено з урахуванням лексем-специфікаторів, що визначають належність 

тексту до конкретної тематичної групи. 

Усі ПрМ поділено на 3 тематичні групи: 

1) щодо організаційного забезпечення структур і відомств з питань 

внутрішньої політики;  

2)  щодо організаційного забезпечення роботи структур і відомств з 

питань зовнішньої політики; 

3)  щодо організаційного забезпечення роботи структур і відомств у  

питаннях безпеки.  

Як видно з Рис. 4.2 і Табл. 4.7, найчисельнішою тематичною групою є 

ПрМ з питань безпеки (загалом 33 випадки), другою за чисельністю групою є 

ПрМ з питань внутрішньої політики (загальна кількість 28 меморандумів), 

останнє місце займає група ПрМ з питань зовнішньої політики (16 ПрМ).  
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Рис. 4.2. Основні тематичні групи президентських меморандумів Дональда 

Трампа.  

Таблиця 4.7 

Поділ ПрМ за тематичними групами з урахуванням місяця видання 

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP 

З питань 

зовнішньої 

політики 

2  1 1 1 6 1  4 

З питань 

внутрішньої 

політики 

7 1 2 5  3  4 6 

З питань 

безпеки 

2  2 5 2 6 8 4 4 

 

Зіставлення з тематичними групами ПрМ Барака Обами засвідчує, що 

зʼявилася нова тематична група, повʼязана з урегулюванням питань безпеки. До 

неї ми додали меморандуми, які стосувалися військових питань, оскільки їх 

було небагато, та головною їхньою метою є боротьба з потенційними 

загрозами, які можуть виникнути у США. Президент акцентує увагу на 

гарантуванні безпеки у США. 

Гіпотетично можна стверджувати, що для кожної з виділених тематичних 

груп характерні особливі МКК. Здійснено вибірковий аналіз МКК кожної з 
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груп, адже процес продукування ПрМ триватиме до завершення терміну 

правління чинного президента США. 

Розглянемо найбільшу за обсягом тематичну групу ПрМ – меморандуми 

щодо організаційного забезпечення структур і відомств у питаннях безпеки. 

Усього видано 33 ПрМ, що стосуються цих питань. Для вибіркового аналізу 

взято ПрМ за 4 квітня 2017 року. Програма виявляє такі основні референтні 

поля в цьому ПрМ: SOCIAL GROUP → SECURITY. Референтне поле SOCIAL 

GROUP розкривається через лексеми: president,vice president, secretary, 

chairman, director, chief, administrator. Референтне поле SECURITY 

розкривається через лексему security. 

У цьому меморандумі йде мова про важливість гарантування безпеки 

американського народу. Президент Дональд Трамп дає чіткі настанови 

урядовим структурам та відомствам для досягення поставлених завдань: 

As President, my highest priority is to ensure the safety and security of the 

American people.  In order to advise and assist me in executing this solemn 

responsibility, as well as to protect and advance the national interests of the 

United States at home and abroad, I hereby direct that my system for national 

security policy development and decision making shall be organized as follows. 

Аналіз лексичного наповнення виявлених референтних полів засвідчує, що 

досліджуваний ПрМ спрямовано на забезпечення стабільності в державі й 

гарантування безпеки для громадян США. 

Другою за обсягом є тематична група, присвячена питанням внутрішньої 

політики (28 меморандумів). У меморандумі від 25 вересня 2017 року 

програма виявляє основне референтне поле EDUCATION та його зв'язок із 

референтним полем SOCIAL GROUP. МКК  цього меморандуму є SOCIAL 

GROUP → EDUCATION. Референтне поле SOCIAL GROUP розкривається 

через слова і словосполучення: secretary, president, director, secretary of 

education. Референтне поле EDUCATION розкривається через слова і 

словосполучення: education, school, student, course, high school, department of 

education.  
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У зазначеному меморандумі йдеться про покращення системи освіти та 

підвищення якості доступу до освіти в галузях комп’ютерних наук, технологій, 

і математики: 

The Secretary of Education (Secretary) shall, consistent with law, establish the 

promotion of high-quality STEM education, including Computer Science in 

particular, as one of the priorities of the Department of Education.   

Зв'язок референтних полів та їхього наповнення засвідчує, що цей ПрМ 

спрямовано на покращення системи освіти у США. 

Третя за обсягом тематична група досліджуваних меморандумів – 

висловлення щодо організаційного забезпечення структур і відомств з питань 

зовнішньої політики (16 меморандумів). Для вибіркового аналізу із цієї 

тематичної групи взято меморандум, що стосується ситуації в Україні.  

У меморандумі від 29 вересня 2017 року основним референтним полем є 

POLITICS. При цьому програма дала можливість встановити, що це поле 

пов’язане з референтними полями LAW, EUROPE. Отже, МКК меморандуму 

від 29 вересня 2017: POLITICS → LAW → EUROPE. Рефрентне поле POLITICS 

розкривається через лексеми: democracy, secretary of state, sevretary of treasury. 

Референтне поле LAW представлене словами та словосполученнями: 

constitution, law.  

Референтне поле EUROPE розкривається в тексті лексемою Ukraine. 

У цьому меморандумі президент США Дональд Трамп делегував 

держсекретареві Рексу Тіллерсону свої повноваження щодо виконання санкцій 

стосовно РФ за агресію проти України. Таким чином Тіллерсон отримав 

функції і повноваженя в рамках виконання Акту про протидію супротивникам 

Америки через Закон про санкції 2017 року, Закон про підтримку свободи 

України від 2014 року і Закон про підтримку суверенітету, цілості, демократії 

та економічної стабільності України від 2014 року: 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of 

the United States of America … I hereby delegate to the Secretary of State the 

functions and authorities vested in the President by the following provisions of the 
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Countering America's Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (Public Law 115-

44) (the "Act")… respect to the national interest determination under section 5 of the 

Ukraine Freedom Support Act of 2014 (Public Law 113-272) (UFSA), as amended 

by the Act…  

Аналіз лекчиного наповнення виявлених референтних полів засвідчує, що 

досліджуваний ПрМ спрямовано на забезпечення демократичних процесів, 

територіальної цілості України та підтримання санкцій проти держави-агресора 

– Російської Федерації. Політика підтримки України з боку США залишається 

незмінною в обох президентів. 

На завершальному етапі встановлено, що спільною рисою ПрМ є 

гібридність мовленнєвого жанру ПрМ. У період від 20 січня 2017 року до 

вересня написано та видано 31 документ, а саме 16 листів, 8 записок та 7 

повідомлень (Табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Кількість гібридних ПрМ Дональда Трампа за місяцями 2017 року 

Назва JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP 

Лист (letter)    4 1 3 1 5 2 

Повідомлення 

(message) 

  1   2 3  1 

Записка (notice)   1  1 1 3  2 

 

Усі гібридні ПрМ Дональда Трампа структурно мають спільні риси з ПрМ 

Барака Обами. Характерною ознакою є те, що 12 гібридних ПрМ президента 

Трампа спрямовані на питання зовнішньої політики США.  

Підсумовуючи, зазначимо, що перебуваємо на початковому етапі зіставних 

студій ПрМ президентів США. Перспективою дослідження є повний аналіз 

жанру ПрМ, оскільки Дональд Трамп, як чинний президент США, і надалі 

продукуватиме документи, що стануть предметом подальшого 

дискурсологічного розгляду.  
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Висновки до розділу 4 

У четвертому розділі на першому етапі дослідження встановлено, що всі 

ПрМ згідно з класифікацією МА Г. Почепцова є перформативними, тобто 

мовлення президента слугує засобом виконання певних дій. Отже, ще однією 

ознакою ПрМ як мовленнєвого жанру є те, що він становить сукупність 

інтенціональних мовленнєвих дій у ситуації спілкування президента з різними 

адресатами. Найчастотнішими адресатами є: Secretary of State (187), Heads of 

Executive Departments and Agencies (65), Secretary of Defense (31), Congress (17), 

The speaker of the house of representatives (20). Встановлено, що в більшості 

ПрМ президент накладає на найчастотніших адресатів зобов’язання здійснити 

дію або дотримуватися певної лінії поведінки в конкретному питанні. Рідше 

президент здійснює інформування, а саме передавання нових для адресата 

відомостей. 

Аналіз усіх меморандумів, виданих у 2009 – 2016 роках, дав змогу виявити 

вживання перформативних дієслів, що належать до чотирьох груп: 

декларування та наміру, рішення та проголошення, розпорядження, оцінки. 

Отже, виокремлюємо чотири основні типи МА. 

Найчисельнішими МА є розпорядження. Високу частотність уживання  в 

них мають перформативні дієслова order, direct, delegate, instruct, authorized, 

transmit, submit, assign, establish, revoke, request, encourage. Найбільш 

уживаними  є direct – 149 випадків та delegate – 88 випадків. Другою групою 

МА є рішення та проголошення (206 випадків уживання). Найчастіше в цьому 

типі МА вживано дієслова proclaim, determine, announce, report, make 

determination, consider, declare, highlight, waive, issue, inform. Найчастотніше 

дієслово – determine. Президент ужив його 135 разів. Третє місце серед 

досліджуваних МА посідає тип декларування та наміру, сигналами якого 

слугують перформативні дієслова certify, notify, designate, specify, propose, 

believe. Найчастіше президент уживає certify (24 випадки) та designate (16 

випадків).Завершує список МА оцінки (43 випадки вживання). Найчастіше цей 

тип маркують дієслова approve, disapprove, urge, can’t support, to be return 
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without approval, be pleased to, withholding my approval, deeply concerned, 

express, identify, appreciate. Головним перформативним дієсловом є approve 

(11 випадків). 

Відповідно до чотирьох виокремлених основних типів мовленнєвих актів 

виділяємо чотири комунікативно-прагматичні типи меморандумів: 

меморандуми-настанови, меморандуми-рішення, меморандуми-декларації та 

меморандуми-оцінки. 

Наступний етап дослідження містить аналіз найчастотніших текстових 

категорій цього мовленнєвого жанру, також систематизовано мовні засоби, які 

вербалізують кожну із категорій. 

Застосування програми Tropes дало змогу встановити, які текстові 

категорії трапляються частіше і якими мовними засобами вербалізується кожна 

з них. Темпоральність та локативність  є семантичними категоріями тексту. 

Прагматичні категорії: 1) характер дії (manner), 2) високий рівень 

переконаності (assertion), 3) низький рівень переконаності (doubt), 

4) заперечення (negation), 5) рівень напруженості (intensity) – розглядаємо як 

різновиди прагматичних текстових категорій. Зосереджуємо увагу на реалізації 

цих прагматичних категорій у ПрМ Барака Обами.  

Встановлено, що переважають модальності характеру дії (manner), 

заперечення (negation) та рівня напруженості дії (intensity). Найчастотнішою 

текстовою категорією є категорія характеру дії (manner) – 377 випадків 

уживання, другою за частотністю є категорія заперечення (negation) – 288 

випадків, а на третьому місці є напруженість дії (intensity) – 269 випадків. 

Категорії високого (assertion) та низького (doubt) рівня переконаності 

простежуємо значно рідше (відповідно 60 та 28 випадків).  

Перелічені модальності є визначальними для жанру ПрМ, оскільки 

комунікативна спрямованість текстів цього жанру реалізується в мовленнєвих 

актах, що виражають настанови, рішення, декларації та оцінки. Текстові 

категорії можуть бути представлені різними мовними одиницями. 
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На завершальному етапі дослідження встановлено спільні та відмінні 

ознаки ПрМ Барака Обами і Дональда Трампа. 

Основні положення четвертого розділу висвітлено в таких публікаціях 

автора: [60, С. 102 – 105; 55, С. 55 – 58; 56, 137 – 141 ].  
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ВИСНОВКИ 

У дослідженні здійснено комплексний аналіз президентських 

меморандумів Барака Обами за 2009 – 2016 роки в межах антропоцентричної 

спрямованості мовознавчих студій ХХІ століття. Застосовано комплексний 

підхід до дослідження семантичного та комунікативно-прагматичного аспектів 

президентських меморандумів, що дало змогу проілюструвати особливості 

функціонування цього жанру як важливого засобу комунікативної взаємодії 

президента Барака Обами з іншими субʼєктами політичної комунікації. 

Використано взаємодоповнювальні методи традиційного мовознавства та 

сучасної лінгвістики. Ґрунтовно опрацьовано формування семантики й 

прагматики об’єкта дослідження, на підставі чого зроблено висновки, що в 

українській, російській та англомовній граматичних традиціях питання 

президентських меморандумів як жанру інституційного дискурсу трактовано 

неоднозначно. 

У першому розділі описано поняття дискурсу як вияву соціальної 

взаємодії й обґрунтовано три підходи до його аналізу. Перший підхід 

передбачає трактування учасників спілкування як представників соціальної 

групи й аналіз спілкування в широкому соціокультурному контексті. Другий 

підхід має на меті розглянути дискурс з позиції критичного дискурс-аналізу, що  

вивчає дискурс як форму соціальної практики й аналізує звʼязок між текстом, 

соціальними умовами його породження та відношенням влади. Третій підхід 

передбачає розгляд дискурсу як вияву соціальної взаємодії через призму влади. 

Запропоновано розглядати дискурс влади як комплекс здійснюваний носіями 

влади публічних комунікативних актів. Проаналізовано тлумачення 

інституційного дискурсу в основних школах сучасного мовознавства й 

запропоновано таке його визначення: інституційний дискурс – тип 

комунікативної діяльності, який втілює стійку систему статусно-рольових 

мовленнєвих відносин, що склалися в комунікативному просторі 

життєдіяльності певного соціального інституту, в межах якого здійснюються 

владні функції цього інституту. Виконання цих функцій забезпечує 
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легітимізацію способів світосприйняття, векторів ціннісних орієнтацій і 

моделей поведінки за допомогою мови. Розглянуто політичний дискурс як 

підтип інституційного дискурсу. Запропоновано таку його дефініцію: 

політичний дискурс – конкретний вияв політичної комунікації, що 

породжується соціальним інститутом держави і передбачає актуалізацію 

політичного тексту в комунікативному акті взаємодії політичного суб’єкта 

(політика, політичної сили) та політичного об’єкта (іншого політика/ політичної 

сили чи цільової аудиторії) для досягнення політичних цілей, які в переважній 

більшості повʼязані з питанням влади. Досліджено президентський дискурс як 

підтип політичного дискурсу й запропоновано таке його тлумачення: 

президентський дискурс – це різновид політичного дискурсу, мисленнєво-

комунікавний процес, що склався в комунікативному просторі життєдіяльності 

інституту президента, у межах якого він здійснює владні функції та якому 

притаманні чіткі комунікативні, когнітивні, мовні та жанрові виміри, зумовлені 

цими функціями. Президентський дискурс розглянуто з урахуванням чотирьох 

вимірів: 1) комунікативного виміру – взаємодії суб’єктів мовленнєвої 

діяльності в соціальних ситуаціях; 2) когнітивного виміру – передавання знань, 

інформації й уявлень; 3) мовного виміру –  власне використання мови; 

4) жанрового виміру – реалізації мовних жанрів у жанровому просторі 

президентського дискурсу. Виокремлено характерні ознаки кожного з вимірів. 

Комунікативний вимір враховує чотири основні ознаки досліджуваного 

дискурсу: статусно-рольова природа; адресованість;  стратегічність мовлення; 

тональність. Когнітивний вимір передбачає аналіз інформативної насиченості 

та ціннісної орієнтованості. Мовний вимір повʼязаний з описом лексико-

граматичних структур різножанрових текстів та їхніх стилістичних 

характеристик, а жанровий вимір – з описом жанрової палітри й системи 

типових комунікативних актів.  Виокремлено основні характеристики 

американського президентського дискурсу й запропоновано дефініцію: 

американський президентський дискурс – це вияв політичної комунікації, 

яка породжена інститутом президента США, сприяє керуванню суспільно-
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політичним життям країни, відтворює ментальні та соціальні життєві простори 

політичних субʼєктів й актуалізується в різножанрових текстах. Проаналізовано 

жанрову палітру американського президентського дискурсу й встановлено, що 

президентський меморандум є облігаторним жанром адміністративних наказів, 

відтак запропоновано дефініцію жанру президентського меморандуму – це 

типізована писемна форма мовленнєвої комунікації президента, спрямована на 

внутрішнє використання в системі державного управління, що має 

комунікативну мету передавання інформації, яка  спонукає адресатів до 

обов’язкового виконання певних дій. 

У другому розділі запропоновано комплексний підхід до аналізу корпусу 

текстів 586 меморандумів, комплексний підхід до розгляду об’єкта дослідження 

на семантичному й комунікативно-прагматичному рівнях. На основі 

розмежування понять текст – висловлення – мовленнєвий жанр виокремлено 

структурний, семантичний та функціональний підходи до аналізу 

президентських меморандумів Барака Обами. На першому етапі застосовано 

метод моделювання, який дав змогу представити властивості обʼєкта, повʼязані 

з його структурною організацією, і запропонувати індуктивну модель 

структури досліджуваної текстеми. На другому етапі застосовано 

автоматизований контент-аналіз, який дав змогу виявити глибинну 

спорідненість текстів. У межах функціонального підходу використано метод 

критичного дискурс-аналізу як інтерпретативний і пояснювальний метод для 

доведення зв’язку текстів меморандумів і соціальних умов та владних 

відношень у суспільстві. Як допоміжні дослідницькі процедури для аналізу 

корпусу дослідження залучено прийом систематизації та елементи кількісних 

підрахунків. 

У третьому розділі встановлено структурні особливості ПрМ і 

запропоновано їхню індуктивну модель, яка охоплює незмінні елементи, 

частково змінні та факультативні. До незмінних належать: 1) місце; 

2) підрозділ; 3) попередня вказівка; 4) підпис. Частково змінні: 1) дата 

відповідно до місяця й року видання; 2) назва, тобто проблематика ПрМ; 
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3) адресат, скерованість до конкретних структур та відомств; 4) предмет, що 

залежить від тематичної спрямованості; 5) вказівка щодо опублікування, яка 

залежить від адресата, рідко відсутня. В окремих випадках у структурі ПрМ 

простежуємо факультативні елементи, як-от DETERMINATION чи 

DISSAPROVAL. Факультативні елементи зафіксовані в самій назві ПрМ, проте 

більшість ПрМ мають заголовок Presidential Memorandum. Також низка ПрМ 

охоплюють листи (letter) та повідомлення (messages, notices),  які віднесено до 

гібридних меморандумів. З урахуванням лексем-специфікаторів у назвах 

меморандумів виокремлено тематичні групи ПрМ: 1) організаційне 

забезпечення роботи структур і відомств з питань внутрішньої політики; 

2) організаційне забезпечення роботи структур і відомств з питань зовнішньої 

політики; 3) організаційне забезпечення роботи структур і відомств у 

військових питаннях; 4) організаційне забезпечення роботи структур і відомств 

з питань боротьби з тероризмом; 5) організація святкування національних свят.  

Шляхом застосування автоматизованого контент-аналізу виявлено 

мовнокультурні коди в текстах чотирьох тематичних груп:  

1) організаційне забезпечення роботи структур і відомств з питань 

внутрішньої політики – ADMINISTRATION→SOCIAL GROUP → LAW; 

2) організаційне забезпечення роботи структур і відомств з питань 

зовнішньої політики – ADMINISTRATION → GOVERNMENT → 

POLITICS;  

3) організаційне забезпечення роботи структур і відомств у військових 

питаннях – SOCIAL GROUP → FIGHT; 

4) організаційне забезпечення роботи структур і відомств  у питаннях 

боротьби з тероризмом – CRIME → PEACE. 

Виявлено, що ПрМ як мовленнєвий жанр може мати ознаку гібридності, 

оскільки низка ПрМ мають структурну форму листів (letter) та повідомлень 

(messages, notices) і при цьому виконують функцію меморандуму. 

У четвертому розділі здійснено лінгвопрагматичну інтерпретацію текстів 

досліджуваних меморандумів і виявлено, що вони мають всі ознаки 
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перформативних мовленнєвих актів. Виділено чотири групи перформативних 

дієслів, що дало змогу описати чотири основні типи МА: декларування та 

наміру, рішення та проголошення, розпорядження, оцінки. Найчисельнішими є 

розпорядження (332 випадки вживання, найчастотніші дієслова: order, direct, 

delegate, instruct, authorized, transmit, submit, assign, establish, revoke, request, 

encourage). На другій позиції – рішення та проголошення (206 випадків 

уживання, найчастотніші дієслова: proclaim, determine, announce, report, make 

determination, consider, declare, highlight, waive, issue, inform). Третє місце серед 

досліджуваних типів посідають акти декларування та наміру (52 випадки 

вживання, найчастотніші дієслова: certify, notify, designate, specify, propose, 

believe). Завершують список акти оцінки (43 випадки вживання, найчастотніші 

дієслова: approve, disapprove, urge, can’t support, to be return without approval, be 

pleased to, withholding my approval, deeply concerned, express, identify, appreciate, 

conclude). Відповідно до основних типів МА виокремлено чотири 

комунікативно-прагматичні типи ПрМ:  

- меморандуми-настанови  (memorandum-prescription) – розпорядження 

президента стосовно вирішення конкретного питання; 

- меморандуми-рішення (memorandum-determination) – результат 

вибору президента з кількох альтернатив, який містить програму дій 

для досягнення поставленої мети; 

- меморандуми-декларації  (memorandum-declaration ) – проголошення 

чи уточнення (відмова від попередніх)  намірів та сподівань 

президента;  

- меморандуми-оцінки  (memorandum-evaluation ) – оцінні зауваження 

президента стосовно дій певних осіб чи структур. 

Проаналізовано прагматичні категорії в текстах ПрМ. Встановлено 

переважання модальностей характеру дії (manner), заперечення (negation) та 

рівня напруженості дії (intensity). Найчастотнішою текстовою категорією є 

категорія характеру дії (manner) – 377 випадків уживання, другою за 

частотністю є категорія заперечення (negation) – 288 випадків, а на третьому 
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місці є напруженість дії (intensity) – 269 випадків. Категорії високого (assertion) 

та низького (doubt) рівня переконаності трапляються значно рідше (відповідно 

60 та 28 випадків).  Встановлено спільні й відмінні ознаки ПрМ Барака Обами 

та Дональда Трампа. 

Здійснене дослідження визначає напрями подальшого вивчення 

президентських меморандумів як мовленнєвого жанру з урахуванням 

особливостей президентських дискурсів у різних країнах, а також заохочує до  

зіставного дослідження різних типів меморандумів, спираючись на методику 

опису інших мовленнєвих жанрів інституційного дискурсу.  
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ДОДАТКИ 

Додаток A 

 
 

 The head of the Executive Branch, one of the three branches of the federal 

government of the United States of America, is the President of the United States or 

―POTUS‖ according to Article II of U.S. Constitution. The President is indirectly 

elected by the people through the electoral college system to a four year term. The 

President and vice president are the only two nationally elected offices in the federal 

government. The President may serve no more than two four year terms. In contrast 

to many countries with parliamentary forms of government, where the office 

of President, or head of state, is mainly ceremonial, in the United States the President 

is vested with great authority and is arguably the most powerful elected official in the 

world. The nation’s founders originally intended the presidency to be a narrowly 

restricted institution. They distrusted executive authority because their experience 

with colonial governors had taught them that executive power was inimical to liberty, 

because they felt betrayed by the actions of George III, the king of Great Britain and 

Ireland, and because they considered a strong executive incompatible with the 

https://www.thoughtco.com/how-the-us-electoral-college-works-3322061
https://www.thoughtco.com/vice-president-duties-and-details-3322133
https://www.merriam-webster.com/dictionary/inimical
https://www.britannica.com/biography/George-III
https://www.britannica.com/topic/king-monarch
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republicanism embraced in the Declaration of Independence(1776). Accordingly, 

their revolutionary state constitutions provided for only nominal executive branches, 

and the Articles of Confederation (1781–89), the first ―national‖ constitution, 

established no executive branch.  Temporary, Article II of the U.S. Constitution 

contains the vesting clause that states: "The executive Power shall be vested in a 

President of the United States of America." It has historically been interpreted that 

the President is the head of the Executive Branch, but that he is still subject to limits 

within that Branch. On the other hand, it may be rendered through much stronger 

lens, stating that the President has full power over the entire Executive Branch. 

According to this point of view, commonly referred to as the Unitary Executive 

Theory, any decision that the President makes regarding the Executive Branch would 

not be subject to any sort of review or oversight. While the Supreme Court has not 

directly embraced or rejected this theory, Justice Alito has made comments which 

have caused some to think that he endorses the theory: "The president has not just 

some executive powers, but the executive power — the whole thing.‖ 

 The U.S. Constitution sets strict requirements about who may serve as 

President and for how long, sets limits on President’s authority and defines his duties. 

The primary duty of the President of the United States is to make sure that all U.S. 

laws are carried out and that the federal government is run effectively.  Refferring to 

Article II of the U.S. Constitution, the President of  the United States of America: 

1) is the Commander in Chief of the armed forces; 

2) has the power to make treaties with Senate approval; 

3) is responsible for nominating the heads of governmental departments, federal 

judges, and Supreme Court justices; 

4) can issue executive orders, which have the force of law but do not have to be 

approved by Congress; 

5) can issue pardons for federal offenses; 

6) can convene Congress for special sessions; 

7) can veto legislation approved by Congress. However, the veto is limited. It is 

not a line-item veto, meaning that the President must veto the entire bill, rather 

https://www.britannica.com/topic/Declaration-of-Independence
https://www.merriam-webster.com/dictionary/nominal
https://www.britannica.com/topic/Articles-of-Confederation
https://books.google.com/books?id=NhqV7-WmbZ0C&pg=PA173&lpg=PA173&dq=justice+alito+The+President+has+not+just+some+executive+power,+but+the+executive+power+%E2%80%93+the+whole+thing&source=bl&ots=Zt_hT90ddN&sig=isvt6mAYTx9gejCpgLydys7deu8&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjN2NiO0cDUAhXKWj4KHaR-DUYQ6AEIJjAA#v=onepage&q=justice%20alito%20The%20President%20has%20not%20just%20some%20executive%20power%2C%20but%20the%20executive%20power%20%E2%80%93%20the%20whole%20thing&f=false
https://books.google.com/books?id=NhqV7-WmbZ0C&pg=PA173&lpg=PA173&dq=justice+alito+The+President+has+not+just+some+executive+power,+but+the+executive+power+%E2%80%93+the+whole+thing&source=bl&ots=Zt_hT90ddN&sig=isvt6mAYTx9gejCpgLydys7deu8&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjN2NiO0cDUAhXKWj4KHaR-DUYQ6AEIJjAA#v=onepage&q=justice%20alito%20The%20President%20has%20not%20just%20some%20executive%20power%2C%20but%20the%20executive%20power%20%E2%80%93%20the%20whole%20thing&f=false
https://www.thoughtco.com/chief-justice-of-united-states-duties-3322405
https://www.thoughtco.com/what-is-federalism-3321880
https://www.law.cornell.edu/wex/treaty
https://www.law.cornell.edu/wex/executive_order
https://www.law.cornell.edu/wex/pardon
https://www.law.cornell.edu/wex/session
https://www.law.cornell.edu/wex/veto
https://www.law.cornell.edu/wex/line-item_veto
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than parts of it. Further, a presidential veto can be overridden by a two-thirds 

vote by Congress. 

8) delivers the State of the Union address annually to a joint session of Congress. 

 As Commander in Chief, the President has the power to preserve the peace by 

governing a captured territory until Congress establishes civil authority over it; the 

President may also declare Martial Law, which provides for the imposition of 

military authority over civilians in the event of evasion, insurrection, disaster, or 

similar occurrence. In addition, the President can end war through a treaty or a 

presidential proclamation. The power to declare war, however, is vested exclusively 

in Congress and not the President. In situation of undeclared war, under the War 

Powers Resolution of 1973 (50 U.S.C.A.  §§ 1541 et seg.) the President must consult 

with Congress before introducing armed forces into hostilities. Nevertheless, the 

practical effect of the statute is somewhat limited because it recognizes the power of 

the President to unilaterally deploy military forces when necessary. 

 The President is responsible for nominating candidates for the head positions 

of government offices. The President will typically nominate cabinet officials and 

secretaries at the beginning of his or her presidency and will fill vacancies as 

necessary. In addition, the President is responsible for nominating Federal Circuit 

Court judges and Supreme Court justices and choosing the chief justice. These 

nominations must be confirmed by the Senate. While the President usually has broad 

appointment powers, subject to Senate approval, there are some limitations. 

In National Labor Relations Board v. SW General Inc. (2017), the Supreme Court 

found that the "Federal Vacancies Reform Act of 1998[FVRA], which prevents a 

person who has been nominated to fill a vacant office requiring presidential 

appointment and Senate confirmation from performing the duties of that office in an 

acting capacity, applies to anyone performing acting service under the FVRA." 

Further, the President is constitutionally allowed to make recess appointments when 

Senate is not in session. However, In National Labor Relations Board v. Noel 

Canning, the Supreme Court found that "for purposes of the clause, the Senate is in 

session whenever it indicates that it is, as long as – under its own rules – it retains the 

https://www.senate.gov/reference/glossary_term/override_of_a_veto.htm
https://www.senate.gov/reference/glossary_term/override_of_a_veto.htm
http://history.house.gov/Institution/SOTU/State-of-the-Union/
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/national-labor-relations-board-v-sw-general-inc/
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/national-labor-relations-board-v-sw-general-inc/
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/national-labor-relations-board-v-sw-general-inc/
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/national-labor-relations-board-v-sw-general-inc/
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/national-labor-relations-board-v-noel-canning/
http://www.scotusblog.com/case-files/cases/national-labor-relations-board-v-noel-canning/
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capacity to transact Senate business." As such, the Senate can claim to always be in 

session, therefore preventing the President from making any recess appointments.  

 In times of emergency, the President can override Congress and issue executive 

orders with almost limitless power. Abraham Lincoln used an executive order in 

order to fight the Civil War, Woodrow Wilson issued numerous ones related to US 

involvement in World War I, and Franklin Roosevelt approved Japanese internment 

camps during World War II with an executive order. 

 The President has the exclusive authority to represent the United States in its 

relationships with governments of other countries. Through the Secretary of state and 

other officials, the President communicates with nations, recognizes foreign 

governments, and makes agreements, including the negotiation of treaties. Treaties, 

however, must be approved by the Senate before taking effect. Executive agreements 

with other nations do not require Senate approval but still carry the force of law.  

 The U.S. Constitution gives the President almost limitless power to grant 

pardons to those convicted of federal crimes. While the President cannot pardon 

someone impeached by Congress, he or she can pardon anyone else without any 

Congressional involvement. 

  The president is the head of the executive branch of the federal 

government and is constitutionally obligated to ―take care that the laws be faithfully 

executed.‖ [ 240; Amendments to the Constitution of the United States of America ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presidency.ucsb.edu/executive_orders.php?year=1917
http://www.presidency.ucsb.edu/executive_orders.php?year=1917
http://www.history.com/this-day-in-history/roosevelt-signs-executive-order-9066
http://www.history.com/this-day-in-history/roosevelt-signs-executive-order-9066
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-CONAN-1992/pdf/GPO-CONAN-1992-7.pdf
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Додаток Б  

Меморандуми, які стосуються питань організації святкування 

національних свят 

 

The White House 

Office of the Press Secretary 

For Immediate Release  

November 20, 2012  

Presidential Proclamation -- National Child's Day, 2012 

NATIONAL CHILD'S DAY, 2012 

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA  

A PROCLAMATION 

All children deserve the chance to follow their passions, chase their dreams, and 

pursue their fullest measure of happiness. On National Child's Day, we celebrate the 

innumerable ways our sons and daughters have enriched our lives, and we rededicate 

ourselves to helping them achieve excellence in everything they do. 

America's success in the 21st century depends on our ability to give our children the 

best education possible. By providing the critical foundation for academic 

achievement, parents, families, and community groups play an essential part in 

fulfilling that mission. To bolster their efforts, my Administration has partnered with 

States and communities across our country to build more pathways to opportunity for 

our students. We launched Race to the Top, a national competition to improve our 

schools that has helped encourage nearly every State to raise education standards. We 

have strengthened early childhood education to help prevent achievement gaps before 

they start. We have invested in math and science education, redoubled efforts to turn 

around struggling schools, and expanded financial aid to help make higher education 

something every family can afford. And moving forward, we will keep working to 

ensure all our children have the skills they need to achieve their highest ambitions. 
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In order to thrive in school and grow up strong, our children need a healthy start in 

life that includes nourishing meals and regular physical activity. Every day, parents 

and guardians are taking up that important task by making healthy choices for their  

kids. Schools are finding innovative ways to provide nutritious food for their 

students, and communities are coming together to help young people lead healthier 

lives right from the start. As these groups fulfill their responsibilities to our children, 

my Administration is striving to fulfill ours through efforts like First Lady Michelle 

Obama's Let's Move! initiative, which aims to solve the problem of childhood obesity 

within a generation, and the Affordable Care Act, which has expanded preventive 

services for children and ensured health coverage for millions of young adults. 

High-quality education and health care are essential to giving our children the future 

they deserve. As we take this opportunity to honor our sons and daughters, let us 

reaffirm that no matter what challenges lie ahead of us, providing the best for our 

children will always be our first priority. 

NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, President of the United States of 

America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of 

the United States, do hereby proclaim November 20, 2012, as National Child's Day. I 

call upon all citizens to observe this day with appropriate activities, programs, and 

ceremonies, and to rededicate ourselves to creating the bright future we want for our 

Nation's children. 

  

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this twentieth day of 

November, in the year of our Lord two thousand twelve, and of the Independence of 

the United States of America the two hundred and thirty-seventh. 

BARACK OBAMA 
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Продовження додатка Б 

The White House 

Office of the Press Secretary 

For Immediate Release  

November 20, 2012  

Presidential Proclamation -- Thanksgiving Day, 2012 

THANKSGIVING DAY, 2012 

- - - - - - - 

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

A PROCLAMATION 

On Thanksgiving Day, Americans everywhere gather with family and friends to 

recount the joys and blessings of the past year. This day is a time to take stock of the 

fortune we have known and the kindnesses we have shared, grateful for the God-

given bounty that enriches our lives. As many pause to lend a hand to those in need, 

we are also reminded of the indelible spirit of compassion and mutual responsibility 

that has distinguished our Nation since its earliest days. 

Many Thanksgivings have offered opportunities to celebrate community during times 

of hardship. When the Pilgrims at Plymouth Colony gave thanks for a bountiful 

harvest nearly four centuries ago, they enjoyed the fruits of their labor with the 

Wampanoag tribe -- a people who had shared vital knowledge of the land in the 

difficult months before. When President George Washington marked our democracy's 

first Thanksgiving, he prayed to our Creator for peace, union, and plenty through the 

trials that would surely come. And when our Nation was torn by bitterness and civil 

war, President Abraham Lincoln reminded us that we were, at heart, one Nation, 

sharing a bond as Americans that could bend but would not break. Those expressions 

of unity still echo today, whether in the contributions that generations of Native 

Americans have made to our country, the Union our forebears fought so hard to 

preserve, or the providence that draws our families together this season. 
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As we reflect on our proud heritage, let us also give thanks to those who honor it by 

giving back. This Thanksgiving, thousands of our men and women in uniform will sit 

down for a meal far from their loved ones and the comforts of home. We honor their  

service and sacrifice. We also show our appreciation to Americans who are serving in 

their communities, ensuring their neighbors have a hot meal and a place to stay. Their 

actions reflect our age-old belief that we are our brothers' and sisters' keepers, and 

they affirm once more that we are a people who draw our deepest strength not from 

might or wealth, but from our bonds to each other. 

On Thanksgiving Day, individuals from all walks of life come together to celebrate 

this most American tradition, grateful for the blessings of family, community, and 

country. Let us spend this day by lifting up those we love, mindful of the grace 

bestowed upon us by God and by all who have made our lives richer with their 

presence. 

NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, President of the United States of 

America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of 

the United States, do hereby proclaim Thursday, November 22, 2012, as a National 

Day of Thanksgiving. I encourage the people of the United States to join together -- 

whether in our homes, places of worship, community centers, or any place of 

fellowship for friends and neighbors -- and give thanks for all we have received in the 

past year, express appreciation to those whose lives enrich our own, and share our 

bounty with others. 

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this twentieth day of 

November, in the year of our Lord two thousand twelve, and of the Independence of 

the United States of America the two hundred and thirty-seventh. 

BARACK OBAMA 
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Додаток В 

Поділ  ПрМ за тематичними групами з урахуваннями року та 

місяця видання 

2009 
 Year Apr Aug Dec Feb Jan Jul Jun Mar May Nov Oct Sept  

Зовнішня  

політика 

2009 1 2 1  2 1 2 2 2  1 2 

Внутрішня 

політика 

 3 3 4 2 8 3 2 4 3 2 2 7 

Оборона  1 1 3 1      1  1 

2010 
 Year Apr Aug Dec Feb Jan Jul Jun Mar May Nov Oct Sept 

Зовнішня  

політика 

2010 3 1 2   2 1 3 3 3 2 3 

Внутрішня 

політика 

 6 3 2 3 2 3 7 1 4 1 3 5 

Оборона       1 2  1  1  

Тероризм  1    1        

2011 
 Year Apr Aug Dec Feb Jan Jul Jun Mar May Nov Oct Sept 

Зовнішня  

політика 

2011 2 5 2  `1 1 2 3 2 4 9 1 

Внутрішня 

політика 

 2 3 6 2 2 2 1 2 2 5 3 11 

Оборона     1 1 1  1 1 2 1  

Тероризм             3 

2012 
 Year Apr Aug Dec Feb Jan Jul Jun Mar May Nov  Oct Sept  

Зовнішня  

політика 

2012 2 1 1 4 5 2 5 3 3  3 2 

Внутрішня 

політика 

 2 2 1 4 3 3 3 2 4 3  5 

Оборона  1  1 4   2 2     

Тероризм    1  2     1  4 

Привітання           2   

2013 
 Year Apr Aug Dec Feb Jan Jul Jun Mar May Nov Oct Sept 

Зовнішня  

політика 

2013 1 1 1 1 2 2 2 1  1 1 1 

Внутрішня 

політика 

 2 1 2 3 7 2 5  3  2 5 

Оборона   1   1  1 1     

2014 
 Year Apr Aug Dec Feb Jan Jul Jun Mar May Nov Oct Sept 

Зовнішня  

політика 

2014 2 2 1 1 2 1 2  2   3 

Внутрішня 

політика 

 1  1 1 4 1 6 1  3 2 4 

Оборона      1  2     1 
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2015 
 Year Apr Aug Dec Feb  Jan Jul Jun Mar May Nov Oct Sept 

Зовнішня  

політика 

2015 2 1 1 1 1 3 2 1 1 3 4 1 

Внутрішня 

політика 

  3 3 2 2 1 3 6 1 4 6 2 

Оборона  2  1 1 1  

 

2 5    2 

Тероризм             2 

2016 
 Year Apr Aug Dec Feb Jan Jul Jun Mar May Nov Oct Sept 

Зовнішня  

політика 

2016 1 6 2 3 4 5 2 10 3 5 4 8 

Внутрішня 

політика 

 3 6 3 3 3 4 2 7 3 4 5 8 

Оборона  1    1 2 2  1 1 1  

Тероризм   2  1 1       2 
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Додаток Г 

 

Таблиця 4.9 

Вербалізація текстових категорій у ПрМ Барака Обами за 2009-2016 рр. 

2009 рік 

характер дії (manner) ) високий 

рівень 

переконано

сті (assertion 

низький 

рівень 

переконано

сті (doubt) 

заперечення 

(negation) 

рівень 

напруженості 

(intensity) 

Currently, assembly, 

measurably, properly, how, 

reasonably, primarily, in the 

air, accordingly, federally, as 

required, remotely, importantly, 

demonstrably, clearly, 

potentially, allegedly, in effect, 

as follows expeditiously, 

currently, legally, expeditiously, 

merely, subsequently, either, 

forcefully, creatively, equally, 

thoroughly, in particular, 

feasible, readily, actively, 

ethically, freely, federally, 

scientifically, respectively, 

appropriately, just, faithfully, 

disregarding, ordinarily, confer, 

accurately, collectively, 

specifically, that is properly, 

efficiently, significantly, 

commercially, inherently, 

sufficiently, inadequately, in 

full, in collaboration, from start 

to finish, responsibly, 

affirmatively, orally, 

contemporaneously, publicly, 

improperly, habitually, 

voluntarily, potentially, 

accordingly, measurably, 

concurrently, aggressively, 

simply, collectively, sufficiently, 

as follows, especially, 

specifically, such, bilaterally, 

demonstrably, federally, 

notably, slightly 

No doubt, 

exclusively, 

effectively 

approximately No, not, not 

only, never, 

nothing 

Strongly, far 

more, also, a 

great deal , so, 

substantially, 

each, only, all, 

most, too, 

excessively, 

only, at least, 

widely, best, 

nearly, 

particularly, 

well, finally, 

fully, unduly, 

greatly, all too, 

necessarily, 

largely, most, 

nearly, nearly 

all 
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2010  рік 

характер дії (manner) високий 

рівень 

перекона-

ності 

(assertion 

низький рівень 

переконаності 

(doubt) 

заперече

ння 

(negation) 

рівень 

напруже- 

ності 

(intensity) 

together, as follows, especially, 

how, uniquely, senselessly, 

legally, even, regardlees, in full, 

medically,  socially, 

economically, wide, historically, 

consistently, additionally, 

rather, directly, indirectly, 

materially, to that, reasonable, 

primarily, in the air, wisely, 

carefully, politically, just, such, 

accordingly, correspondingly, 

broadly, eventually, in a way, 

strategically, that is, 

accordingly, fortunately, 

appropriately, aggressively, 

properly, thoroughly, 

subsequently,  feasible, in 

particular, collectively, 

specifically, as needed, direct, 

automatically, feasible, 

administratively, efficiently, 

successfully, that is currently, 

cooperatively, for example, in 

common, significantly, clearly, 

under the circumstances,  kind 

of, that is, with authority, 

federally, to the full, globally, 

habitually, continuously, 

potentially, accordingly, 

voluntarily,  in collaboration, 

adversely, commonly, easily,  

with that, for example, jointly, 

half, expeditiously, practicably, 

potentially, aggressively, firmly, 

increasingly, sincerely, third, 

clearly, adequately, especially,  

respectively, additionally, with 

expertise, reasonably, in the air, 

just about, as a group,  

specifically, as well, voluntarily, 

simply, even, wide, currently, 

notably, unfortunately, in effect, 

effectively, 

sure, 

exclusively, no 

doubt. 

almost, 

approximately 

no, not, 

nothing, 

more, nor, 

longer, no 

longer, 

never 

also, too, best, 

all, fully, at 

least, 

particularly, 

indeed, so, so 

many, at all, 

each,  most, 

well, a great 

deal, 

exhaustively, 

finally, 

substantially, 

better,  even 

more, worst, 

largely, more, 

as much, less, 

strongly, 

sully, only, 

highly, only, 

expressly, 

seriously, 

widely, more 

than, 

fundamentally

, necessarily, 

greatly, 

nearly, 

particularly, 

less than, 

extremely, so 

much, nearly 

all 
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as such, demonstrably, as 

required, illegally, increasingly,  

bilaterally 

 

2011 рік 

 

характер дії (manner) ) високий 

рівень 

переконано

сті (assertion 

низький 

рівень 

переконаност

і (doubt) 

заперечення 

(negation) 

рівень 

напруженос

ті (intensity) 

sincerely, wide, economically, 

merely, carefully, reasonably, 

primarily, in the air, 

habitually, continuously, 

potentially, accordingly, 

voluntarily, with that, 

materially, directly, indirectly, 

additionally, concurrently, 

efficiently, with consideration, 

readily, on a regular basis, 

unfortunately, systematically, 

accordingly, appropriately, 

specifically, how, safety, 

either, appropriately, 

technically feasible, publicly, 

that is, deeply, simply, abroad, 

vigorously, such, adversely, 

solely, actively, direct, clearly, 

currently, collectively, 

broadly, with that, 

expeditiously, as well, 

repeatedly, constitutionally, in 

particular, faithfully, such, 

especially, wisely, properly, 

federally, efficiently, such, 

conditionally, especially, to 

that, steadily, readily, 

accordingly, third, half, 

currently, increasingly, 

accordingly, internationally, 

judiciously, in a way, 

collectively, easily, as needed, 

materially, in effect, inter alia, 

legally, separately, unlikely, in 

particular, adversely, for 

goods, commercially, 

mutually, significantly, 

Undoubtedly, 

of course, 

effectively, 

radically, no 

doubt 

Approximatey, 

alsmost 

Not only, not, 

no, nothing, 

never, no 

longer 

fully, also, 

extremely, 

particularly, 

highly, only, 

all, more, 

each, strongly, 

too, 

considerably, 

best, better, 

nearly, so, 

most, at all, 

hereby, 

unduly, 

seriously, 

more than, 

substantially, 

finally, all, 

even more, 

also, unduly, 

excessively, 

finally, more 

and more, 

very, finally, 

expressly, 

fully, each, 

best, only, 

widely, barely, 

expressly, 

greatly, 

necessarily, 

nearly 
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federally, publicly, wisely, 

rather, easily, just, lastly, 

demonstrably, illegally, 

especially, aside, in persons, 

bilaterally, clearly 

 

2012 рік 

характер дії (manner) високий 

рівень 

переконано

сті (assertion 

низький 

рівень 

переконаност

і (doubt) 

запереченн

я 

(negation) 

рівень 

напруженос

ті (intensity) 

Reasonably, primarily, in the 

air, accordingly, specifically, 

materially, such, sincerely, 

carefully, in effect, 

appropriately, as required, 

wisely, directly, currently, how 

that is, administratively, 

statutorily, regardless, abroad, 

with that, such, wide, so as to, 

expeditiously, explicitly, 

rather, typically, 

cooperatively, importantly, 

carefully,  subsequently, likely, 

adequately, efficiently, 

reasonably, securely, in 

particular, successfully, in 

effect, sincerely, especially, 

currently, additionally, 

directly, collectively, 

repeatedly, clearly, 

disproportionately, in and of 

itself, wide, safely, responsibly, 

part, increasingly, publicly, 

diligently, comprehensively, 

together, inter alia, adversely, 

deeply, centrally, at heart, 

respectively, as required, 

reasonably, primarily, in the 

air, with that, in effect, 

bilaterally 

Effectively, 

surely 

approximately Nothing, not, 

no, no 

longer, never 

Full, so, each, 

well, finally, 

also, best, 

most, all, 

better, 

particularly, 

least, 

extraordinarily

, strongly, 

fully, nearly, 

too, highly, 

wholly, well, 

least,  

fundamentally, 

so, no matter, 

plenty, 

substantially 
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2013 рік 

характер дії (manner) високий 

рівень 

переконано

сті 

(assertion 

низький 

рівень 

перекона- 

ності 

(doubt) 

Заперече

н- 

ня 

(negation

) 

рівень 

напруженос

ті (intensity) 

as follows, precisely, readily, how, 

optimally, appropriately, such, 

economically feasible, technically, as 

required, publicly, separately, globally, 

internationally, directly, at large, 

broadly, adversely, deeply, efficiently, 

currently, reasonably, potentially, 

adversely, likewise, publicly, repeatedly, 

in collaboration, constructively, 

carefully, lastly, additionally, primarily, 

habitually, continuously, voluntarily, 

accordingly, similarly, part-time, 

lawfully, electronically, as needed, 

sincerely, jointly, in particular, 

significantly, conscientiously, together, 

equally, strategically, significantly, 

carefully, reasonably, primarily, in the 

air, accordingly, demonstrably, as 

required, especially, primarily, 

bilaterally, clearly 

effectively, 

exclusively 
almost, 

approximat

ely 

not, no, 

nothing, 

no longer, 

negatively 

also, 

particularly, 

well, more 

than, better, 

so, fully, 

substantially, 

even more, 

most, 

strongly, 

seriously, 

nearly, all, 

best, each, at 

last, only, 

each, at all, 

less 

2014 рік 

характер дії (manner) високий 

рівень 

переконано

сті (assertion 

низький 

рівень 

переконаності 

(doubt) 

заперечення 

(negation) 

рівень 

напруженос

ті (intensity) 

Potentially, specifically, 

differently, sufficiently, in 

particular, feasible, such, 

clearly, that is, how, as 

follows, currently, likely, 

measurably, wide, 

significantly, additionally, 

increasingly, as required, 

with attention, deeply, for 

good, easily, unfortunately, 

automatically, dramatically, 

voluntarily, especially, 

traditionally, half, kind of, 

diligently, economically, 

Effectively, 

exclusively 

Almost, 

approximately 

No, not, 

nothing, not 

only 

Only, so, 

nearly, less, 

too, far more, 

full, so many, 

better, 

substantially, 

also, better, 

fully, less than, 

best, largely, 

without fear 
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environmentally, publicly, 

internationally, federally, 

successfully, accurately, 

adequately, likely, friendly, 

significantly, subsequently, 

privately, unnecessarily, 

modestly, especially, 

currently, responsibly, 

abroad 

2015 рік 

характер дії (manner) високий 

рівень 

переконано

сті (assertion 

низький 

рівень 

переконаності 

(doubt) 

заперечення 

(negation) 

рівень 

напруженості 

(intensity) 

Such, how, reasonably, 

primarily, in the air, 

accordingly, specifically, 

sincerely, materially, 

especially, increasingly, 

safely, as follows, 

currently, that is, 

personally, reasonably, 

significantly, publicly, in a 

way, jointly, as follows, as 

such  direct, efficiently, 

personally, responsibly, 

appropriately, typically, 

as required, together, 

critically, currently, 

irrespective, commonly, 

abroad, meaningfully, 

traditionally, 

subsequently, likewise, 

namely, medically, 

appropriately, direct, 

directly, unanimously, 

operationally, separately, 

for one, either, in effect, 

practically, consistently, 

safely, diligently, 

unilaterally, on regular 

basis, automatically, 

historically, individually, 

evenly, accurately, 

reasonably, accordingly, 

freely, potentially, 

successfully, similarly, 

sequentially, explicity, 

adequately, likely, clearly, 

No doubt, 

effectively, 

exclusively 

Almost Not only, not, 

not only, 

nothing, no, no 

longer, 

negatively 

Fully, finally, 

also, strongly, at 

least, 

tremendously, 

all, particularly, 

only, 

substantially, 

more than, most, 

nearly, 

seriously, so, as 

much, fairly, 

better, 

particularly, 

unduly, each, 

heavily 
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carefully, indirectly, 

materially, voluntarily, 

bilaterally, clearly, in 

particular , sharply, 

disproportionately, 

federably, feasible, 

fiscally, specifically, 

repeatedly, alongside, 

ordinarily, constructively, 

measurably, solely, 

consistently, collectively, 

freely, inappropriately, 

individually, jointly, 

traditionally, 

inadvertently, privately, 

habitually 

2016 рік 

характер дії (manner) високий 

рівень 

переконан

ості 

(assertion 

низький 

рівень 

переконаності 

(doubt) 

заперечення 

(negation) 

рівень 

напруженос

ті (intensity) 

in effect, especially, 

sincerely, directly, indirectly, 

materially, automatically, 

such, accordingly, 

specifically, with that, 

reasonably, primarily, in the 

air, that is, as such, in effect, 

safely, in particular, actively, 

virtually, substantively, 

functionally, actively, 

separately, as follows, 

legally, accidentally, in a 

way, as it is, jointly, in 

practice, broadly, just, to 

that, potentially, 

disproportionately, rather, on 

a regular basis, as needed, 

appropriately, as required, 

timey, how, increasingly, 

currently, abroad, 

democratically, politically, 

likely, typically, reasonably, 

as required mutually, direct, 

currently, unanimously, also 

known as, additionally, 

notably, operationally, 

Exclusively, 

effectively, in 

fact 

approximately Not, nothing, 

no, no longer, 

not only 

all, at all, 

more, at least, 

also, strongly, 

substantially, 

so, much, each, 

intensity, fully, 

most, seriously, 

best, better, 

particularly, 

finally, only, 

fairly, 

necessarily, a 

great deal 

more, highly, 

tightly, indeed 
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separately, equally either, 

legally, accordingly, 

regionally, jointly, 

domestically, continuously, 

as needed, collectively, 

namely, increasingly, rather, 

materially, voluntarily, 

peacefully, in opposition, 

commonly, additionally, 

significantly, currently, 

deceptively, fraudulently, 

specifically, aggressively, 

inter alia, each, carefully, 

democratically, abroad, 

primarily, on overage, all 

but, sufficiently, accurately, 

wide, on a regular basis, 

consistently, repeatedly, 

especially, even as , 

mutually, concurrently, 

increasingly, repeatedly, 

similarly, bilaterally, 

together, tirelessly, fiscally, 

federally, simply, 

appropriately, clearly, in 

concert, in detail, likely, 

primarily, historically, 

roughly, adversely, in turn, 

systematically, accurately, 

globally, naturally, 

adversely, unfortunately, 

precious 
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Додаток  Д 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ГЛОСАРІЙ ДИСЕРТАЦІЇ  

Дискурс влади – комплекс здійснюваної носіями влади публічних 

комунікативних актів. 

Влада в контексті культури – особлива соціальна реалізація управління 

як універсального об’єктивного відношення, можливість і право певного 

суб’єкта управляти: наказувати, приймати рішення й виконувати їх на 

історично конкретному рівні культурного розвитку засобами актуальної 

культури. 

Інституційний дискурс – тип комунікативної діяльності, який втілює 

стійку систему статусно-рольових мовленнєвих відносин, що склалися в 

комунікативному просторі життєдіяльності певного соціального інституту, у 

межах якого здійснюються владні функції цього інституту. 

Політичний дискурс – конкретний вияв політичної комунікації, що 

породжується соціальним інститутом держави і передбачає актуалізацію 

політичного тексту в комунікативному акті взаємодії політичного суб’єкта 

(політика, політичної сили) та політичного об’єкта (іншого політика/ політичної 

сили чи цільової аудиторії) для досягнення політичних цілей, які в переважній 

більшості повʼязані з питанням влади. 

Президентський дискурс – це різновид політичного дискурсу, 

мисленнєво-комунікавтиний процес, що склався в комунікативному просторі 

життєдіяльності інституту президента, у межах якого він здійснює владні 

функції та якому притамані чіткі комунікативні, когнітивні, мовні та жанрові 

виміри, які зумовлені цими функціями. 

Американський президентський  дискурс – це вияв політичної 

комунікації, яка породжена інститутом президента США, сприяє керуванню 

суспільно-політичним життям країни, відтворює ментальні та соціальні життєві 

простори політичних субʼєктів й актуалізується в різножанрових текстах.  

Жанр президентського меморандуму – типізована писемна форма 

мовленнєвої комунікації президента, спрямована на внутрішнє використання в 
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системі державного управління, що має комунікативну мету передавання 

інформації, яка спонукає адресатів до обов’язкового виконання певних дій. 

Текстема – інваріантна одиниця текстового рівня мови, що 

протиставлена конкретній реалізації тексту в мовленні. 

Контент-аналіз – якісно-кількісний метод вивчення документів, якому 

притаманна об'єктивність висновків і строгість процедури; полягає у 

квантифікаційному опрацюванні тексту з подальшою інтерпретацією 

результатів.  

Індуктивна модель тексту – структурна модель тексту. 

Критичний дискурс-аналіз – дискурс, який передбачає звʼязок між 

текстом та соціальними умовами його породження. 

Текст – комунікативно-семантична одиниця мовленнєвої діяльності, 

єдності структурної схеми та модально-комунікативного аспекту. 

Висловлення – продукт мовленнєвої діяльності мовця. 
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