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СУЧАСНЕ ПУБЛІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ МОВЛЕННЯ (НОРМАТИВНИЙ 

АСПЕКТ) 

 

У статті досліджено мовні особливості публічних виступів українських 
політиків, проаналізовано види порушень норм літературної мови та ви-

значено їх причини.  

 

The article explores the linguistic peculiarities of public speaking of Ukrainian 

politicians, analyzes the types of violations of norms of literary language and 

identifies their causes.        

 

Жанр публічного мовлення дуже динамічний, він швидко реагує на суспі-

льно-політичні процеси, тому його мовні засоби безперервно оновлюються і 

змінюються. Отже, він потребує постійного дослідження. Проте в українсь-

кому мовознавстві, незважаючи на велике поширення цього різновиду усного 

мовлення в суспільстві, публічні політичні виступи (ораторську мову) майже 

не вивчають окремо, а найчастіше розглядають  у межах публіцистичного 

стилю. При цьому у багатьох дослідженнях (зокрема у роботах О. Стишова, 

О. Холода, М. Залюбовської, С. Пономаренко) ораторське мовлення згадано 

побіжно, як один із різновидів цього стилю, а основну увагу приділено мові 

засобів масової інформації. Ще й нині усне мовлення аналізують переважно 

на прикладах з художньої літератури, а не на зразках самого мовлення, часто 

усне мовлення намагаються оцінювати за нормами писемного.  

Усне мовлення має свої особливості, тому ці дві форми існування мови не 

можна розглядати за однаковою системою. Норми усного і писемного варіан-

ту літературної мови також не завжди збігаються. “Порівняно з писемною 

мовою усна мова характеризується більшою довільністю у додержанні мов-

ної норми, певними особливостями в структурно-граматичній організації 

(коротші речення; висока частота неповних побудов; інверсії, зумовлені спо-

нтанним характером мовлення і т. ін.)” [7, С. 752]. Писемна мова для переда-

вання інформації використовує лише мовні засоби, які лінійно розташову-

ються у словесному ряду. В усному ж мовленні використовуються і суперсе-

гментні одиниці (наголос, інтонація), і засоби екстралінгвальні (міміка, жес-

ти). В усному мовленні вибір лексики, синтаксичної структури визначається 

ситуацією, при цьому враховується аудиторія, її рівень освіти, настрій, очіку-

вання. Тому поняття норми в усній та писемній формах мови не завжди збі-
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гаються. Наприклад, повтор слова вважається помилкою у писемному мов-

ленні, а в усному цілком допускається й іноді навіть потрібний.  

Жанр публічного мовлення по-різному функціонує на різних етапах життя 

суспільства. “Мовотворчість у сфері індивідуальної публічної мови завжди 

активізується в часи суттєвих змін у суспільному житті” [2, С. 321]. Так, ві-

домо, що в період УНР і в двадцятих роках 20 ст. активно розвивався жанр 

публічної мови, оскільки українська мова постійно лунала на багатолюдних 

мітингах. Після проголошення незалежності України почалося відродження 

усної публічної мови, яка не виконувала належним чином свої функції у часи 

СРСР. Цей жанр помітно активізувався у нашому суспільстві під час Пома-

ранчевої революції. З розвитком демократичних процесів потреба вивчення 

мовних особливостей політичного дискурсу ставатиме дедалі важливішою і 

набуватиме все більшого практичного значення, що й зумовлює актуальність 

нашого дослідження.  

Мета нашої роботи – схарактеризувати мовні особливості публічних ви-

ступів відомих українських політиків з погляду дотримання норм літератур-

ної мови.  

Об’єктом свого дослідження ми обрали мовлення декількох провідних 

українських політиків, які одночасно були суперниками на президентських 

виборах у 2010 році: Юлію Тимошенко, Віктора Ющенка, Віктора Януковича 

та Інни Богословської.  

Для фіксації помилок у мовленні політиків було проаналізовано їхні ви-

ступи на телебаченні, промови на мітингах та прес-конференціях.  

Культура усного мовлення визначається найперше правильною вимовою 

звуків і правильним наголошуванням. За допомогою звукової системи мовець 

формує і висловлює думку, а слухачі її сприймають. Кожен звук і поєднання 

звуків мають правила вимови, які відзначаються стійкістю, бо звукова будова 

мови складається впродовж віків. Неправильна вимова свідчить про низький 

рівень володіння мовою, а також відвертає увагу слухача на зовнішню форму 

слова під час розмови. “Якщо неправильне звучання мови завжди якоюсь мі-

рою перешкоджає розумінню усної мови, утруднює або затримує його, то но-

рмативна (усталена, стандартна) вимова, навпаки, забезпечує легкість. Адже 

швидкість сприймання змісту звукової мови полегшує і прискорює процес 

спілкування”
 
[6, С. 375]. Крім того, публічні виступи відомих людей слугу-

ють зразком мови у суспільстві, тому орфоепічні помилки у мовленні політи-

ків призводять до розхитування норми.  

Серед усіх мовних рівнів фонетичний є найважчим для засвоєння. Якщо 

лексичний склад мовцеві контролювати порівняно легко, то вимова відбува-

ється інтуїтивно. Вона формується під впливом найближчого оточення в пе-

ріод, коли дитина вчиться розмовляти. Впродовж життя ми чуємо та за-

пам’ятовуємо, а потім самі вживаємо нові слова, мовні звороти, сталі конс-

трукції. Таким чином, словниковий запас людини динамічний, тоді як вимова 
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залишається незмінною, якщо не приділяти їй спеціальної уваги. Коли люди-

на вчить іншу мову, то найбільше зусиль їй треба докласти для вироблення 

правильної вимови. Більшість помилок у вимові українських політиків 

пов’язана саме з тим, що вони часто спілкуються російською, тому й поши-

рюють орфоепічні норми російської мови на українську.  

Оскільки процес формування і висловлення думки відбувається дуже 

швидко, то кожна людина у своєму мовленні допускає обмовки, неточність у 

вимові, проте це не свідчить про незнання орфоепічних норм. Тому ми звер-

тали увагу лише на ті помилки, які трапляються систематично, з чого можна 

зробити висновок про те, що мовець не усвідомлює їх як помилки і вважає 

нормою.  

 Виділимо два типи орфоепічних помилок у мовленні українських політи-

ків: фонетичні та акцентуаційні.  

Фонетичні помилки трапляються, коли мовець замінює одну фонему ін-

шою. Це спотворює звучання слова, іноді призводить до сплутування зна-

чень, свідчить про низький рівень знання мови. Найчастіше трапляються такі 

фонетичні помилки: 

1. Вимова [а] на місці [о]: з [сарака] одного мільярда, [канституц’ійн’і] 

зміни (Ю. Тимошенко); [дараг’і], [астан’:ім], [сациал’н’і] (В. Янукович). 

Мові В. Ющенка “акання” не властиве. Як відомо, це особливість російської 

мови. В українській мові звуки [а] та [о] чітко розмежовані як у наголошеній, 

так і в ненаголошеній позиції. Вони ніколи не уподібнюються один до одного 

і не вживаються один на місці іншого. Тому правильно вимовляти [сорока], 

[конституц’ійн’і], [дорог’і], [остан’:ім], [соц’іал’н’і].  

2. Тверда вимова приголосного перед [і]: [трансл‘ацийейу], [нийак‘і], 

[інформациї], [адм‘ін’істрациі], [наши] (Ю.Тимошенко); [социал‘на], [наци-

онал‘ного], [пригниченими] (В. Янукович). [І] завжди пом’якшує попередній 

приголосний, тому правильно вимовляти [трансл‘ац’ійейу], [н‘ійак’і], 

[наш‘і] і так далі. У мові В. Ющенка лише один раз траплялося [усих], тому 

можна розглядати це як обмовку, а не систематичне порушення норми, як це 

відбувається і в мовленні Ю. Тимошенко, і В. Януковича. 

3. М’яка чи пом’якшена вимова приголосного на місці твердого. Це спо-

стерігається у двох випадках. По-перше, м‘яка чи пом’якшена вимова приго-

лосних перед е та и: [т‘іх], [ц‘іх], [б‘езглузда], [Януков‘іч’], [канцл‘ер]            

(Ю. Тимошенко); [попередн‘ік’ів], [з вам‘і], [інв‘ест’іцийам] (В. Янукович). 

У цих словах пишеться и та е, які не пом’якшують попередні приголосні, то-

му правильно вимовляти [тих], [цих], [безглузда], [Янукович], [канцлер], 

[попередник’ів], [з вами], [інвестиц’ійам]. Ця помилка постійно трапляється 

в мові В. Януковича та Ю. Тимошенко, проте її немає у В. Ющенка. По-

друге, м’яка чи пом’якшена вимова приголосних перед апострофом: [п‘ат’], 

[п‘атнац’ат’] (В. Ющенко); [дев‘аносто] (В. Янукович); [дев’аносто п’ат’] 

(Ю. Тимошенко). Слова п‘ять, п’ятнадцять і дев’яносто пишуться з апо-

строфом, який вказує на “роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твер-
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дого приголосного” [8, С. 8]. Тому треба вимовляти [пйат‘], [п‘атнац’ат’], 

[девйаносто]. Це порушення норм літературної мови трапляється в мовленні 

всіх трьох політиків. 

4. Оглушення дзвінких приголосних: [с] Адм‘ін’істрациі Президента  

(Ю. Тимошенко), ситуацію [с] боргами (В. Янукович). Дзвінкі приголосні в 

українській мові не оглушуються, зберігають дзвінкість і в кінці слів, і в по-

зиції перед глухим приголосним. Отже, нормативною буде вимова: [з] Адмі-

ністрації, [з] боргами. У вимові В. Ющенка немає цієї помилки.  

Другий орфоепічний різновид помилок – акцентуаційні. Це помилки в на-

голошуванні. “За допомогою наголосу, як і звуків, фонем, слово оформляєть-

ся і виражаються різні його значення” [4, С. 37]. Автор словника наголосів 

С.І. Головащук зазначає, що в “українській літературній мові є чимало випа-

дків, де мовці зазнають труднощів у доборі правильного наголошування слів, 

зокрема й у зв’язку з тим, що акцентологічні норми часто-густо порушуються 

під впливом інших близькоспоріднених мов”
 
[1, С. 3]. Справді, найчастіше 

помилки трапляються у словах, що мають однакове чи подібне написання в 

українській та російській мовах. У цих випадках мовець не звертає уваги на 

те, що наголоси різняться, і вимовляє слова за російським зразком. Напри-

клад, було, нову (Ю. Тимошенко), передайте це близьким, нові (В. Ющенко), 

дітьми, всьому (В. Янукович). 
 

Друга причина неправильного наголошування – вплив діалектів, напри-

клад,  запитання, кілометрів (В. Ющенко).  Позбутися діалектних рис вимо-

ви важче, ніж виправити вживання діалектизмів у граматиці чи лексиці. Про-

те для політика, який говорить з усім народом, це необхідно.  

Під час публічних виступів іноді трапляється не літературна, а простона-

родна вимова слів: [т‘іки], [шо], [ш‘ііс’ат], [п‘ідес’ат], [двухтиш’:і]. Поді-

бна вимова, хоч і не часто, трапляється у кожного з названих політиків.  

Кожна мова має територіальні варіанти, проте найважливішим загально-

народним засобом спілкування виступає літературна мова. Для людей, які за-

ймають найвищі державні посади, засобом спілкування з громадянами по-

винна бути саме літературна мова. Публічні виступи політиків покликані 

привернути увагу слухачів, переконати народ у правильності певної позиції, 

тому нормативна вимова є необхідною умовою спілкування політика з наро-

дом. Порушення правил вимови “не дає змоги мові задовільно виконувати 

свою найважливішу суспільну функцію як засобу спілкування людей у коле-

ктиві, чи, як говорять, комунікативну функцію”
 
[4, С. 6].  

Морфологія вивчає явища, пов’язані з системою форм слів (парадигм), їх-

німи абстрактними граматичними значеннями, морфологічними категоріями і 

лексико-граматичними розрядами слів. Найскладнішими у морфології є пра-

вила утворення різних граматичних форм, тому саме тут мовці допускають 

найбільше помилок. Усі морфологічні помилки, яких припускаються україн-

ські політики, можна об’єднати в кілька груп.  
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1. Хибне ступенювання прикметників. З уст відомих політиків можна по-

чути: в самих високих коридорах влади (Ю. Тимошенко); про саме головне,  

самий головний (В. Ющенко); пенсії зараз складають вище за всіх країн 

СРСР, самий кримінальний податок (В. Янукович). Натомість українська мо-

ва має інші правила утворення ступенів порівняння прикметників. Вищий 

ступінь порівняння прикметників утворюється за допомогою суфіксів –ш-, -

іш- або слів більш та менш; найвищий ступінь порівняння утворюється від 

вищого ступеня за допомогою префікса най- або сполученням слів найбільш, 

найменш і прикметника [8, С. 83]. Отже, у цих випадках слід було казати: у 

найвищих коридорах влади, про найголовніше, найголовніший, пенсії найвищі, 

найбільш кримінальний.  

2. Неправильне вживання прийменниково-іменникових конструкцій: по 

всім можливим автомагістралям рухатися, близькі по рейтингам, по сього-

днішнім даним, по діючим угодам (Ю. Тимошенко); немає записі, з якої це ді-

льниці, по окремих протоколах, давайте жить по правилах, держава опіку-

ється за нею, живе по таких принципах (В. Ющенко); борги по іншим соціа-

льним виплатам (В. Янукович). Найбільше помилок виникає у вживанні при-

йменника по. Російські конструкції з прийменником по в українській мові пе-

реважно мають відповідники з іншими прийменниками. Як зазначає                 

М.Я. Плющ, прийменник по в українській мові вживається тільки з формами 

знахідного та місцевого відмінків (з давальним відмінком ніколи не вжива-

ється) і може виражати: 

1. Зі знахідним відмінком: 

1.1. відношення просторової межі (зайти у воду по коліна,                  

заміряти по канаву); 

1.2. часової межі (відпочивати по серпень); 

2. З місцевим відмінком: 

2.1. місце поширення дії (іти по дорозі, розкидати по кімнатах); 

2.2. час дії, що відбувається після якоїсь межі (довідатись по святах (після 

свят), виїхати по весні), а також протяжність дії  (не спить по ночах (ночами) 

тощо) [5, С. 263]. 

Тому в конструкціях, ужитих згаданими політиками, порушено норми 

української мови.  

Вживання прийменників відмінне в усіх мовах, і в різних ситуаціях один і 

той самий прийменник може перекладатися по-різному. Людина, яка краще 

володіє російською мовою, вживає прийменники за російським зразком, тому 

припускається помилок. Вищенаведені ненормативні словосполучення пра-

вильно будуть звучати так: рухатися всіма можливими автомагістралями, 

близькі за рейтингами, згідно з чинними угодами, немає запису, з якої це діль-

ниці, в окремих протоколах, живімо за правилами, держава опікується нею, 

живе за такими принципами, борги з інших соціальних виплат. 

3. Вживання роду іменників за російським зразком: з достатньою ступе-

ню тиску (Ю. Тимошенко); немає жодної записі, древню Галич, я говорю це з 
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біллю (В. Ющенко). Не всі слова, які в російській та українській мові мають 

однакове написання, належать до одного роду. Ступінь, запис, Галич, біль в 

українській мові чоловічого роду.  

4. Недотримання засобів милозвучності мови – чергування у-в, з-із-зі: ві-

таю вас з святом, забрано у України (Ю. Тимошенко); вийшли з змагань            

(В. Ющенко); в внутрішній політиці (В. Янукович). Засоби евфонії дають 

можливість уникати збігу кількох приголосних чи голосних в межах одного 

слова чи на межі слів за допомогою чергувань у-в та з-зі-із, тому треба казати: 

вітаю вас зі святом, забрано в України, вийшли зі змагань, у внутрішній по-

літиці. Значення цих чергувань влучно схарактеризував М.А. Жовтобрюх:      

“ ... щоб надати мові милозвучності, а в окремих випадках створити відповід-

ний ритм, щоб розповідь лилася легко і невимушено, не тільки повідомляла 

потрібну інформацію, а й викликала відповідні почуття, поряд з усім іншим 

не можна нехтувати також і правилами чергування звуків...” [4,   С. 37]. 

5. Помилки у відмінюванні іменників: боротися з Ющенко, спільна робо-

та народа і політиків (Ю. Тимошенко); ми володієм декілька десятками ак-

тів, я хотів подякувати всіх (В. Ющенко); під час зустрічів, двадцяти вісьми 

відсотків (В. Янукович). Чоловічі прізвища на –о відмінюються, тому треба 

казати боротися з Ющенком. Інші типові помилки у вживанні родового від-

мінка та відмінюванні числівників. Правильно казати: спільна робота народу 

і політиків, ми володіємо кількома десятками актів, я хотів подякувати 

всім, під час зустрічей, двадцяти восьми/вісьмох відсотків.  

6. Ігнорування кличного відмінка іменників: Іван Григорович, Леонід Ма-

карович (В. Ющенко), пан Ющенко (В. Янукович). Система відмінків україн-

ської мови охоплює сім відмінків. Кличний відмінок має свою чітко визначе-

ну функцію: “Реалізуючи категорійну іменникову сему „предметність”, від-

мінкова форма кличного виконує синтаксичну функцію, зумовлену комуніка-

тивними завданнями орієнтації висловлення до адресата, тобто функцію зве-

ртання” [5, С. 151]. В іменниках чоловічого і жіночого роду однини кличний 

відмінок має спеціальні флексії, а в середньому роді та у формі множини він 

збігається з формою називного відмінка. Отже, при звертанні потрібно вико-

ристовувати кличний відмінок: Іване Григоровичу, Леоніде Макаровичу, пане 

Ющенку / Ющенко.  

Як видно з аналізу, більшість морфологічних помилок виникає під впли-

вом російської мови. Політики користуються російськими прийменниково-

іменниковими конструкціями, відмінюють слова за російським зразком, тоб-

то калькують російську морфологію, що, звичайно, свідчить про недостатнє 

знання української мови. 

Іноді в мовленні політиків з’являються діалектні риси. Так, дієслова в тре-

тій особі однини теперішнього часу зазнають стягнення: хтось носе; серце, 

яке любе (В. Ющенко). Це характерно для частини говірок південно-

західного та південно-східного наріччя. Ще одна діалектна риса, яка трапля-
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ється в політичних виступах, – це вживання форм вказівних займенників, ві-

дмінних від літературної мови: тої проблеми, на користь тої чи іншої бізне-

сової структури, оскома від цеї інформаційної брехні, до цеї трибуни                

(В. Ющенко). Такі форми властиві південно-західному діалекту [3, С. 185-

186, 246]. 

Отже, морфологічні помилки найчастіше трапляються з двох причин: ка-

лькування граматичних форм з російської мови, а також вплив діалектів. 

17 січня 2010 року відбулися вибори Президента України. Серед кандида-

тів на пост глави держави були вищезгадані українські політики. Кожен із 

кандидатів зобов’язаний подати свою передвиборчу програму до Центральної 

виборчої комісії. Та, у свою чергу, оприлюднює її, розміщуючи на своєму 

сайті для того, щоб українські громадяни могли легко та безперешкодно з 

нею ознайомитися.   

Проаналізувавши передвиборчу програму Віктора Ющенка, ми знайшли 

кілька помилок. Нижче ми подаємо цитати з програми, зазначаючи правиль-

ний варіант вживання того чи іншого слова або словосполучення.  

1. “...заборгованість з виплати...” – у позиції між двома приголосними 

потрібно  вживати буквосполучення «із». 

2. “...довелось заплатити...” – найчастотніша помилка у тексті програми 

Віктора Ющенка – неузгодженість постфікса -ся: у текстах офіційно-ділового 

й наукового стилю маємо писати не -сь, а -ся. 

3. “...демократичні способи врегулювання протиріч” – «протиріччя» – ро-

сійська калька, український відповідник – суперечність. 

4. “...в безвізовому режимі, їх права за кордоном будуть захищені”, „У 

системі нарахування пенсій буде наведений порядок, розрив їх верхньої і ни-

жньої…” – у цих випадках нормативним є вживання присвійного займенника 

їхні. 

5. “...контроль якості і безпеки продуктів. В першу чергу – дитячого хар-

чування...” – калька з російської мови. Український відповідник – насампе-

ред. 

Проаналізуємо також передвиборчу програму Інни Богословської: 

1. “...в цілому...” – калька з російської мови. Правильний варіант у пода-

ному контексті – загалом. 

2. “...підвищемо...” – неправильно визначена дієвідміна дієслова «підви-

щити». Повинно бути підвищимо. 

3. “В фінансах...”, “В податковій...” і подібні далі в тексті – неправильно 

вжито прийменник. Перед приголосними на початку речення потрібно вжи-

вати прийменник у. 

4. “... пріоритетні напрямки наукових досліджень...” – калька з російсь-

кої мови. Напрямок українською мовою означає «траєкторія». Правильна фо-

рма щодо абстрактних понять – напрям. 
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5. “...відмовимось від податку...”, “...повернемось до 10-річної освіти...” - 

неправильно вжито постфікс -сь. Перед наступним приголосним потрібно 

вживати -ся. 

6.  “...депутатську недоторканість...” – у слові недоторканність пи-

шеться дві букви „н”. 

7. “… відносно нового світового порядку...” – калька з російської мови. У 

цьому випадку варто вжити «стосовно» або «щодо». 

8. “... в повній мірі ...” – калька з російської мови. Правильний варіант – 

повною мірою. 

9.   “...передамо місцевим громадам всі повноваження та ресурси, необ-

хідні для забезпечення їх життєдіяльності...” – слово їх в українській мові – 

форма родового або знахідного відмінка від особового займенника вони. На-

приклад, знаю їх, їх немає тощо. У випадку вживання присвійного займенни-

ка – їхній. Наприклад, знаю їхнього сина. У наведеному вище прикладі слід 

було вжити присвійний займенник: їхньої життєдіяльності. 

Отже, проаналізувавши виступи відомих українських політиків, а саме Ві-

ктора Ющенка, Віктора Януковича, Юлії Тимошенко та окремі передвиборчі 

програми кандидатів у Президенти України, можемо стверджувати, що мов-

лення жодного з них не відповідає чинним нормам літературної мови. 

Основними причинами порушення норм літературної мови і в усному мо-

вленні політиків, і в їхніх передвиборчих програмах є вплив російської мови 

та діалектних особливостей. 

Для людей, які займають найвищі державні посади, засобом спілкування з 

громадянами повинна бути літературна мова. Публічні виступи політиків по-

кликані привернути увагу слухачів, переконати народ у своїй правоті, тому 

правильна вимова є необхідною умовою спілкування політика з народом. 
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