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Анотація 

Висвітлюється природа мовленнєвого маніпулювання, його механізми, критерії 

розмежування мовленнєвого впливу і мовленнєвого маніпулювання. В науці відсутня 

єдина класифікація типів маніпулювання, їх список відкритий, усі вони зустрічаються в 

різноманітних комбінаціях. Мовленнєве маніпулювання суміжне мовленнєвому 

насильству, агресії, демагогії. Мовлення набуває маніпулятивних якостей не через 

технології, а через наміри автора. З метою мовленнєвого впливу у сучасному 

суспільстві формуються нові типи текстів, зокрема на упакуванні товарів.  

 

Annotation 

The article deals with the psychological nature of verbal manipulation, its mechanisms, 

and the criteria for making a distinction between speech effect and verbal manipulation. In 

present-day science there is no unified classification of types of manipulation, their list being 

open-ended. They all occur in various combinations in real life. The related terms for verbal 

manipulation are “verbal abuse”, “verbal aggression” and “verbal demagogy”. To create 

speech effect, contemporary society uses new types of texts (for example, on the packaging of 

goods). 
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Вступ 

 

Постановка проблеми і актуальність дослідження обумовлені тим, що у сучасному 

суспільстві роль слова в комунікації зростає, проте в теоретичній частині підручників 

та навчальних посібників з риторики та культури мови проблемі мовного впливу, 

зокрема мовного маніпулювання як різновиду мовного насильства, приділяється мало 

уваги. У навчальній літературі міститься недостатньо вправ на виявлення і аналіз 

мовленнєвого маніпулювання, мовленнєвої демагогії чи агресії, хоча в реальній 

практиці такий вплив зустрічається досить часто. Сьогодні знання про механізм та 

прийоми мовленнєвого маніпулювання необхідні не тільки фахівцям, чия діяльність 

тим або іншим чином пов’язана зі спілкуванням між людьми, але й широкому колу 

мовців. Ці знання допоможуть більш вдумливо сприймати інформацію, що надходить 

різними каналами зв’язку, у тому числі через ЗМІ, сприятимуть виробленню так 

званого «нюху на маніпулювання», оскільки жодна людина не може сховатися від 

технології маніпулювання [5]. І хоча існує численна психологічна література з 

проблеми маніпулювання, однак порівняно мало праць про мовленнєве маніпулювання, 

відсутня загальноприйнята класифікація та термінологія найменувань мовленнєвих 

стратегій, тактик і прийомів. Усе це утруднює аналіз фактів мовленнєвого 
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маніпулювання. Окремо слід зазначити, що кінець ХХ – початок ХХІ століття 

відзначається до сих пір небаченою активною участю психологів, лінгвістів та фахівців 

інших професій у навчанні всіх бажаючих прийомам психологічного впливу, у тому 

числі маніпулятивного характеру (наприклад, навчання мистецтву брехні, захисту, 

продажу, проведення нарад і маніпулювання командою тощо) [2;1; 3]. Поширення 

відомостей про маніпулятивні технології та прийоми спричиняє їх використання для 

досягнення негуманних цілей. Тому надзвичайно важливо осмислити етичну природу 

мовленнєвого впливу взагалі та мовленнєвого маніпулювання зокрема, навчитися їх 

розрізняти за моральними критеріями. 

Мета статті - висвітлити психологічну природу мовленнєвого маніпулювання, 

визначити критерії розмежування мовленнєвого впливу і мовленнєвого маніпулювання. 

 

1. Маніпулювання, його типи та ознаки 

 

1.1. Термін «маніпулювання», його типи 

 

Термін «маніпулювання» походить від латинського слова manipulus, де manus – 

рука, p1е – наповнювати. У словниках європейських мов слово маніпулювання 

тлумачиться як поводження з об’єктами з певними намірами, цілями (наприклад, ручне 

керування механізмами, огляд лікарем пацієнта з допомогою рук тощо). У техніці 

«маніпуляторами» називають пристосування для керування механізмами, які є так би 

мовити продовженням рук (важіль, держак тощо). Для роботи з ними потрібна 

спритність, вправність, тому у переносному значенні «спритне поводження з людьми, 

як з об’єктами, речами» називається маніпулюванням.  

На сучасному етапі розвитку науки відсутня єдина класифікація типів 

маніпулювання, їх список відкритий, він постійно доповнюється, окрім цього, вчені 

користуються різною термінологією. Найчастіше в літературі виділяються: 

«маніпулювання образами та маніпулювання духовністю»; «експлуатація сили норм, 

правил, ритуалів та експлуатація особистості адресата»; «операційно-предметне 

маніпулювання» [6, с. 17-23]. 

Усі типи мовленнєвого маніпулювання у реальній дійсності зустрічаються, як 

правило, не ізольовано, а у різноманітних комбінаціях, при цьому мовець-маніпулятор 

обирає той вид впливу, що найбільш відповідає ситуації, місцю, часу і об’єкту 

маніпулювання. З метою маніпулювання засоби мови можуть використовуватися у 

поєднанні з елементами інших знакових систем, адже сприйняття слова залежить від 

того, як воно проговорено, записано. Так, маніпуляцією образами можна вважати 

збільшення шрифту та його жирності у сучасній рекламі, за допомогою яких 

маніпулятор виділяє ту інформацію, до якої хоче привернути увагу (те, що хоче 

приховати, друкується дрібнішим шрифтом). Усім добре знайоме зменшення розміру 

написів на цінниках продуктів на базарах, де великими цифрами зазначено гривни, а 

маленькими копійки, наприклад 9.99). Різноманітні суспільно-політичні, економічні, 

культурні, спортивні та інші видання привчили читача до того, що великі жирні літери 

у заголовку свідчать про важливість події, факту, явища. Фахівці відмічають, що 

товстий жирний шрифт підсвідомо асоціюється з надійністю, міццю рекламованого 

продукту [9, 7]. Чотириколірна реклама привертає у півтора рази більше покупців, ніж 

чорно-біла, тому в рекламах використовуються контрастні поєднання кольорів: чорний 

на жовтому, зелений на червоному, червоний на білому, зелений на білому, синій на 

білому [6, c. 19]. В системі торгівлі на цінниках не вказуються круглі числа (замість 

20,00 пишуть ціну 19,99). Покупець підсвідомо реагує на число 19 і подумки сприймає 

нав’язану йому начебто нижчу ціну товару. При маніпулюванні духовністю вплив 
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будується на врахуванні життєвих смислів і цінностей особистості, спирається на те, 

що здатне надихати людину. Наприклад, «Якщо для Вас важливі такі вічні цінності, як 

честь, гідність, самоповага, вас зацікавить наша інформація».  

З метою експлуатації норм, правил, ритуалів маніпулятор вдається до формул-

кліше на кшталт «як людина освічена ви зрозумієте…», «представникам творчої 

інтелігенції це добре знайомо…», «незаангажований працівник здогадається…». 

Мовець-маніпулятор нав’язує співрозмовнику певну соціальну роль, норму, ритуал 

(співрозмовник асоціює себе з «освіченим», «представником творчої інтелігенції», 

«незаангажованим працівником» тощо). Операційно-предметне маніпулювання 

розраховує на автоматизм, інерцію, силу звички, здогадки тощо. Наприклад, 

напередодні свого дня народження дочка розповідає мамі, яку гарну сукню вона бачила 

в магазині, і розраховує на здогадку мами купити цю сукню. 

Експлуатація особистості адресата, на думку вчених, є вершиною маніпулятивного 

впливу [4, с. 166]. При цьому відповідальність за прийняте рішення перекладається на 

адресат маніпулювання, у якого ілюзія свободи власного вибору виникає внаслідок 

поєднання трьох елементів: боротьба мотивів („я подумаю, зважу і виберу”), момент 

вибору („геть усі сумніви!”), уявна відсутність стороннього втручання („я сам так 

вирішив”).  

 

1.2. Основні ознаки маніпулювання 

 

По-перше, маніпулювання – це не фізичне насильство, а вид духовного, психічного 

впливу, при якому мішенню стають структури особистості. В етичному плані мовець 

(суб’єкт маніпулювання) відмовляє співбесідникам (об’єктам маніпулювання) в 

параметрах особистості, вони у певному сенсі набувають характеристик речей. По-

друге, до об’єктів маніпулювання ставляться як до речей, а це означає, що 

маніпулювання порушує моральні норми суспільства. У цьому значенні про 

маніпулювання можна говорити як про махінацію, а саме слово «маніпулювання» 

набуває негативної оцінки. По-третє, маніпулювання – це обов’язково прихований 

вплив. Тому приховування інформації завжди свідчить про маніпулювання [5, с. 17]. 

По-четверте, маніпулювання передбачає певні знання і значну майстерність 

маніпулятора. Тому маніпулюванню можна навчитися, у ньому можна 

удосконалюватися. 

 

2. Мовленнєве маніпулювання 

 

2.1. Визначення «понять. Моральний аспект мовленнєвого маніпулювання 

 

Мовленнєве маніпулювання є найбільш цікавим з усіх типів маніпулювання, адже 

мова – це найважливіше знаряддя впливу на свідомість людини. Вчені відзначають, що 

„мова як система понять, слів (імен), в яких людина сприймає світ і суспільство, є 

найголовнішим засобом підпорядкування. <…> Навіювання через слово – глибинна 

властивість психіки, що виникла набагато раніше, ніж здатність до аналітичного 

мислення” [5, с. 84]. Прийоми мовленнєвого маніпулювання частково розглядаються в 

науці, що отримала назву НЛП (нейролінгвістичне програмування).  

У сучасній науці існує декілька визначень мовленнєвого маніпулювання. Одне з 

них визначає мовленнєве (мовне) маніпулювання (маніпуляція) як різновид 

маніпулятивного впливу, що здійснюється шляхом використання певних ресурсів мови 

з метою прихованого впливу на когнітивну і поведінкову діяльність адресата [6, с. 25].  
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Поряд з терміном „мовленнєвого (мовного) маніпулювання” в науковій літературі 

можна зустріти також терміни „мовленнєве насильство”, „мовленнєва агресія”, 

„мовленнєва демагогія”. Ці терміни не знаходяться у синонімічних відносинах, вони 

називають суміжні поняття. Так, при мовленнєвому маніпулюванні відбувається 

підміна переконань навіюванням, при мовленнєвому насильстві адресат відчуває 

примус до вчинку. Метою мовленнєвої агресії є нанесення адресату образи або шкоди 

(прикладом може слугувати злодійське арго). У випадку з мовленнєвою демагогією 

маємо справу з брехливими обіцянками, зайвою патетикою, банальними виразами, 

перекривленням інформації.   

Мовленнєве маніпулювання пов’язане як з прихованими від адресата цілями, так і з 

особливою організацією тексту (спеціальна техніка побудови висловлювання, а також 

використання риторичних прийомів). Психологи визнають, що досить складно 

розрізнити прийоми мовленнєвого маніпулювання та засоби, що посилюють відкритий 

мовний вплив (до них зараховують риторичні прийоми, тропи, фігури та деякі інші 

стилістичні явища, що слугують оформленню думки та прикрашають мовлення) [3]. 

Вчені наголошують на тому, що мовлення набуває маніпулятивних якостей не через 

технології, а через наміри автора [4, с. 173]. Так, технологія дій героїні казок «Тисяча і 

одна ніч» Шехерезади, яка розповідала суворому повелителеві казки, була 

маніпулятивною, та наміри у неї були високо моральними: у такий спосіб вона 

протягом майже трьох років рятувала не тільки себе, але й життя найгарніших дівчат 

країни. 

Слід зазначити, що кожна людина тією або іншою мірою вдається до мовленнєвого 

маніпулювання з метою досягнення мети. Наведемо приклади: 1. Мати, що вкладає 

малюка спати, пропонує йому самому обрати, на яку сторону покласти подушку. У 

малюка складається враження, що вибір за ним, у той час, коли мати досягає мети – 

вкласти малюка спати. 2. У рекламі вищого навчального закладу, що розташований в 

обласному центрі, детально розписуються його переваги порівняно зі столичним 

університетом (близько від місця проживання і рідних, дешеве винаймання житла, 

нижчі ціни на продукти харчування і т.п.), а от про рівень освіти порівняно зі 

столичними вишами не сказано, адже головна задача рекламодавця – агітація поступати 

саме у цей навчальний заклад. Зустрічаються приклади маніпулювання заради 

громадського добра і свободи слова, коли журналісти захищають себе від кримінальної 

відповідальності за справедливу критику влади або окремих корумпованих впливових 

осіб. 

При оцінюванні мовленнєвого впливу/маніпулювання велике значення має 

моральний аспект. Вчені переконані, що приховане керування не є маніпулюванням, 

якщо воно переслідує шляхетну мету, наприклад, коли батьки керують дитиною, 

спонукаючи її до старанного навчання, коли жінка за допомогою жіночих хитрощів 

керує чоловіком і допомагає йому позбутися шкідливих звичок паління або 

зловживання алкоголем. науковці не дійшли спільного думки щодо зарахування до 

мовленнєвого маніпулювання етикетних формул [5, с. 18; 9, с.160-163]. Питання про 

моральний бік маніпулювання залишається відкритим, проте можна впевнено 

стверджувати, що його використання в ситуації, коли можливий прямий (відкритий) 

вплив на співрозмовника, є порушенням риторичної етики. 

Важливо усвідомлювати, що кожний мовленнєвий вплив з метою маніпулювання 

заздалегідь плануються суб’єктом. До підготовчого етапу вчені відносять дії, які 

скеровані на підготовку об’єкту, встановлення з ним контакту. З цією метою часто 

використовується тактика приєднання, яка полягає у підкреслюванні спільності 

суб’єкта і об’єкта. На рівні мови це має проявляється у використанні для звертань слів 

«колего», «земляче», «друже», «хлопці», «мужики», «браття», «мої любі», «мої дорогі», 
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а також різних форм займенника ми: «перед нами», «нам з вами», «у нас з вами» і под. 

У наукові літературі частіше за все тактики і прийоми маніпулювання подаються 

загальним списком під назвою „хитрощі маніпулювання” [8]. Так, маніпулятивним за 

своєю природою є прийом вербального зв’язування доказів у замкнене коло. 

Наприклад: 1. Бог існує, бо так написано у Біблії, а ми знаємо, що написане у Біблії 

істинне, адже це слово Господнє. 2. Обмеження свободи слова принесе суспільству 

користь, тому що в інтересах суспільства встановлення певних меж самовираження 

особистості.  

 

2.2. Мовленнєве маніпулювання на упакуванні товарів 

 

Однією з характерних особливостей функціонування мови в сучасному суспільстві 

є формування нових типів текстів, що тільки останнім часом привернули увагу 

лінгвістів. Це тексти в „чатах”, на електронній пошті, діалоги в радіоефірі, «стрічка, що 

біжить» на екрані телевізора, текстові повідомлення на упакуванні товарів тощо. 

Зупинимося на останніх. 

Традиційно (так було у попередні десятиріччя) написи на упакуваннях продуктів 

харчування становлять собою стандартний набір необхідних згідно з державними 

стандартами компонентів (назва продукту, виробник, вага, ціна). Сучасні тексти на 

упакуванні виконують не тільки функцію інформування, але й впливу, отже свідчать 

про використання мови з метою маніпулювання. У таких написів наявний зсув між 

звичними для користувача власними назвами товару і типом продукту. Для покупця 

звично, що назва – це те, що вирізняє продукт від йому подібних (саме це 

підкріплюється макроструктурою тексту на упакуванні (назва розташовується в центрі 

та графічно виділяється, тип продукту вказується дрібнішими літерами і композиційно 

передує такому компоненту, як склад). На сучасних упакуваннях цей баланс 

порушується, окрім цього, чимало продуктів харчування мають фірмові знаки або 

бренди торгової марки. Ще однією особливістю інформації на упакуванні є те, що 

тексти адресовані як покупцеві, так і спеціалістам (для них стандарт вимагає 

повідомлення про склад продукту та його харчовій цінності). Поєднання в одному 

тексті термінологічної та неспеціальної лексики породжує явище семантичної індукції. 

При цьому особливої функції набувають лексичні одиниці з розмитим денотативним 

змістом, наприклад, шоколад спеціального призначення, масло вершкове особливе, де 

під першою назвою ховається шоколад, що виготовлений з пальмового масла та макухи 

какао, а під другою масло з різними домішками. Надзвичайно важливою є інформація 

про склад продовольчого товару, його інгредієнти. Серед них зустрічаються добре 

відомі покупцеві (цукор, сухе молоко, закваска тощо), а також зрозумілі лише вузьким 

фахівцям (гуарова камедь, сорбит калію, оксидент тощо). Отже, тексти на упакуваннях 

продовольчих товарів, мають ознаки мовленнєвого маніпулювання. 

Рясніють прикладами мовленнєвої маніпуляції тексти в засобах масової інформації, 

що може бути предметом окремого розгляду. У радянські часи в дослідженнях ЗМІ 

вислів «маніпулювання суспільною свідомістю» використовувався виключно з 

посиланням на «буржуазну пропаганду», «капіталістичний світ», «країни Заходу і 

США».  

Сьогодні усім відомо, що функції ЗМІ і механізми їх впливу на масову аудиторію 

радикально не відрізняються у суспільствах з різним політичним ладом. 
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Заключення  

 

Мовленнєве маніпулювання – це різновид впливу, принциповою рисою якого є 

приховування маніпулятором істинної мети. Для мовленнєвого маніпулювання 

характерна заміна переконання навіюванням, що досягається створенням емоційного 

підтексту висловлювання, перевантаженням оціночною лексикою, вправним добором 

слів, коли вони несуть подвійне навантаження і непомітно викривлюють реальну 

дійсність в уявленнях адресату. Ілюзія самостійно зроблених слухачем висновків 

створюється особливою організацією тексту: найбільш важлива інформація зазвичай 

відкрито демонструється, проте аргументи подаються у завуальованому вигляді. 

Мовленнєва маніпуляція – один з проявів мовного насильства, характерними ознаками 

якого є псевдоаргументація оцінок і суджень або підміна підкріплених фактами, 

логічно обґрунтованих аргументів упередженими категоричними формулюваннями, 

посиланнями на недостатню інформацію, однобічна і тенденційна інтерпретація фактів, 

низький ступіть інформативності тексту, домінування оціночних та імперативних 

реплік. Мовленнєве маніпулювання може здійснюватися як у міжособистісному 

спілкуванні, так і в засобах масової комунікації. Реклама, передвиборчі політичні 

кампанії, ідеологічна пропаганда – це ті сфери, в яких мовленнєве маніпулювання 

скероване на формування в масової аудиторії певних смаків, потреб, переконань, 

забобонів, стереотипів свідомості, що вигідні маніпулятору. Знання про мовленнєве 

маніпулювання дає можливість аналізувати факти мовленнєвого впливу, протистояти 

йому, не піддаватись навіюванню, сприяє формуванню громадянського суспільства. 
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