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й переоцінці, що складає відомий компонент сукупної суспільної свідомості. 
Тому функціонально-стилістична доцільність мовних одиниць має бути 
визнана найважливішим критерієм встановлення норми.  

Висновки й перспективи подальших досліджень. Аналізуючи різні 
підходи до трактування поняття «норма», можна зробити висновок, що в 
сучасному мовознавстві природа норми суперечлива. Оскільки вона соціально 
зумовлена, історично мінлива, піддається переоцінці, то аналіз цієї проблеми 
дає можливість окреслити лінгвістичну й соціально-історичну сутність норми, 
виділити основні ознаки, намітити найголовніші аспекти її вивчення. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМИКАННЯ КОДУ 
В МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ 

 
Соціолінгвістика як напрям сучасного мовознавства базується на таких 

поняттях як мовна спільнота, мовна ситуація, білінгвізм, диглосія, мовний код, 
перемикання коду тощо. Мовний код розуміють як сукупність мовних засобів, 
що використовуються з комунікативною метою і характеризуються певною 
однорідністю (це можуть бути літературні мови, соціальні та територіальні 
діалекти, стилістичні різновиди однієї мови тощо). Саме на використання 
різних кодів, а також на механізм переключення кодів найчастіше звертають 
увагу у лінгвістичних дослідженнях двомовності [4, 5]. 

В українській соціолінгвістиці питання перемикання мовного коду 
вивчають спорадично у розвідках, присвячених мовній ситуації в Україні 
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(Л. Масенко, Г. Яворська), мовній стійкості мовців (О. Ткаченко, Л. Масенко, 
Р. Кісь), явищам міжмовної інтерференції (О. Сербенська), суржику (як 
порушеному кодовому перемиканню) (А. Брацкі, Л. Масенко, Л. Ставицька, 
В. Труб, О. Тараненко). Також варто відзначити дисертаційне дослідження 
О. Палінської [4]. Авторка на прикладі мовної особистості О. Кобилянської 
простежила причини та механізми перемикання мовних кодів, зумовлених 
чинниками соціально-мовної взаємодії. Дослідниця зазначає, що функціо-
нальний розподіл кодів, що входять до складу соціально-комунікативної 
системи, призводить до того, що один і той же мовець, володіючи загальним 
набором комунікативних засобів, використовує їх почергово в залежності від 
умов спілкування [4,6]. Дисертація Н. Бікової присвячена аналізу типів мовної 
поведінки в мультилінгвальній ситуації на прикладі мовлення мешканців 
полінаціонального села на Одещині [1]. Варто також відзначити розвідку 
І. Браги, метою якої є аналіз досліджень, присвячених кодовим перемиканням у 
сучасній соціолінгвістиці. Авторка статті спирається на здобутки зарубіжних 
соціолінгвістів і не висвітлює стан подібних розвідок у вітчизняній науці [2]. 
Це, між іншим, свідчить про недостатню опрацьованість проблем перемикання 
кодів у ситуації українсько-російської двомовності. 

Метою цієї розвідки є спроба простежити можливі чинники перемикання 
коду в публічному мовленні українських політиків. До її завдань належить 
аналіз досліджуваного явища не тільки з соціолінгвістичного, а й із 
комунікативного-прагматичного боку. Саме у процесі взаємодії двох мовців 
простежуємо зміну мовного коду, що одночасно є певною тактикою у стратегії 
дискредитації опонента. 

Усна публічна мова – різновид літературної мови, що використовується 
як форма спілкування мовця з колективним слухачем і характеризується 
застосуванням спеціальних засобів впливу на аудиторію. Несиметричність 
учасників комунікативного акту (один мовець і група слухачів) зумовлює вибір 
зрозумілого для усієї аудиторії словника, специфіку побудови усної фрази, 
прагнення встановити контакт з аудиторією [3]. 

Публічному мовленню українських політиків, зокрема діалогічному, 
притаманне використання певних стратегій та тактик. 

Стратегія дискредитації (акцентування на негативних якостях опонента 
або підкреслення помилок опонентів) є однією з основних в українській 
політичній комунікації (журналісти називають таку стратегію «сам дурень»). 

Для підсилення ефекту дискредитації опонента політичні діячі 
використовують засіб кодового перемикання. За нашими спостереженнями, на 
мову опонента вони переходять виключно тоді, коли намагаються надати 
негативного значення висловленню. Наприклад, Арсеній Яценюк як предс-
тавник опозиції, вступаючи в полеміку з Оленою Бондаренко, представницею 
владної більшості, використовує російську мову для підкреслення того, що він 
говорить саме про своїх опонентів. О. Бондаренко: Я вам скажу, что, 
действительно ваш популизм и ваших коллег по коалиции, он уничтожил наше 
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сегодня, но мы таким, как вам, не дадим уничтожить наше и их завтра. Ваш 
популизм вчера – это наша долговая яма сегодня. А. Яценюк: А тепер третє я 
вам скажу. «Ваше сегодня» я точно не испорчу, и ваше завтра тоже. 
Потому шо у вас такое обеспеченное и сегодня и завтра, і у всій вашій 
Партії регіонов. А теперь я хочу посмотреть четко по цифрам. Про ваше 
сьогодні і про ваше завтра. Итак, ваше завтра… 

Таку ж тактику застосовують Олена Бондаренко та Ірина Геращенко, 
виголошуючи свої промови та акцентуючи увагу на негативних якостях 
опонентів. О. Бондаренко: Уважаемые зрители! Уважаемые избиратели! 
Когда оппозиция заявляет о своих стремлениях, я не призываю вас верить нам, 
но я призываю под пильний контроль ставити будь-яке, будь-яке 
зауваження заявление, предложение со стороны оппозиции, потому что это 
может быть абсолютно голым пиаром. И практика это показала. 

І. Геращенко: Все було замечательно. І ми це приймали, бо це ж була 
опозиція. Вона блокувала проти НАТО, куди нас ніхто не брав і не тяг 
насправді, як ви пам’ятаєте. Арсенію Петровичу не давали можливість до 
столу дійти, кричали: «Нет, мы оппозиция, мы тут будем стоять!». Гимн 
играл Советского Союза. Отакий бардак там був. 

Цікаво, що українськомовний Володимир Олійник, коментуючи виступ 
Арсенія Яценюка, частково переходить на російську мову саме тоді, коли 
коментує «невдалі», з його точки зору, дії та політичні вчинки своїх опонентів. 
В. Олійник: А ви були членом більшості, приїхала [Тимошенко] з Москви і 
сказала: «Ура, победа! Двести пятдесят долларов – самая лучшая цена за 
газ в Европе. – А вона вже була гіршою, бо німці так само дешевше купляли. 

Мовне наповнення політичних виступів та промов можна розглядати й в 
контексті мовного впливу на аудиторію з метою переконання. Фіксуючи певні 
лексичні одиниці, мовні засоби увиразнення, аналізуючи структуру 
промови/виступу, можна зробити висновок про мовленнєвий рівень адресата, 
потенційного виборця того чи іншого політика. 

Публічне мовлення як один із динамічних жанрів політичного дискурсу є 
дуже цікавим для дослідження в різноманітних аспектах, бо відбиває суспільно-
політичний стан в країні. Аналіз цього жанру також безпосередньо пов’язаний 
із особистістю українського політика, зокрема його свідомим/несвідомим 
вибором мови, тактик впливу на аудиторію та опонентів тощо. Можна зробити 
висновок, що дослідження українського публічного мовлення лишається не 
достатньо розробленим саме у площині політичного дискурсу й потребує 
подальших лінгвістичних розвідок. 

Отже, ми висвітили лише один із чинників перемикання коду в 
публічному мовленні українських політиків. Тож, поряд із соціолінгвістичними 
аспектами, необхідно глибше досліджувати комунікативно-прагматичний 
аспект зміни коду в політичному мовленні. Власне цим завданням ми 
присвятимо наші подальші розвідки. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕРЖАВНОГО  
СЛУЖБОВЦЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ   

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Проблеми професіоналізму перебувають у центрі уваги фізіологів, 

соціологів, філософів, психологів, юристів, лікарів ... У сучасному суспільстві 
комунікативна діяльність є домінантою вищої професійної освіти. Сьогодні 
перед ученими-практиками стоять нові завдання, перш за все формування 
комунікативної компетенції майбутнього фахівця. Нові підходи до вищої освіти 
актуалізують інтерес до комунікативного і розвивального потенціалу майбутніх 
фахівців. Формування комунікативної компетенції студентів, що навчаються за 
спеціальністю «Державне управління», є сьогодні одним з найважливіших 
завдань вищої школи. Професія державного службовця – професія в системі 
«людина-людина», «людина – суспільство» передбачає здатність моделювати 
варіанти можливих наслідків дій людей, результатів їх конфліктів, протистоянь 
і об’єднань, здатність успішно діяти в особливих і швидко мінливих умовах. 
Таким чином, у суспільстві сформувалося соціальне замовлення на знання 
закономірностей людського спілкування, що відбивається в мові, знаходить в 
ній відповідні форми вираження, стаючи змістом комунікації.  

Існують сфери життєдіяльності з «підвищеною мовною відповідаль-
ністю», де мовна діяльність (комунікативна компетенція) стає найважливішим 
інструментом діяльності. Це твердження є справедливим і стосується спілку-
вання на державній службі. Перша причина – зростання вимог з боку держави 
до професійних якостей державних службовців. Друга причина – потреби самої 




