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Одним з найбільш розповсюджених способів політичної комунікації є 

політична промова, під якою розуміють заздалегідь підготовлений виступ з 

http://web.snauka.ru/en/issues/2015/09/57158
https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-professionalnokommunikativnye-zadachi-kak-sredstvo-razvitiya-kommunikativnoy-mobilnosti-pri-podgotovke-ekonomistov
https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-professionalnokommunikativnye-zadachi-kak-sredstvo-razvitiya-kommunikativnoy-mobilnosti-pri-podgotovke-ekonomistov


 

199 

 

позитивними чи негативними оцінками, обґрунтуванням, конкретними фактами, з 

накресленими планами, перспективою політичних змін. Метою наукового 

дослідження є порівняння риторики в інавгураційних промовах перших осіб РФ та 

США шляхом інтент-аналізу. Поставлені завдання у рамках даного дослідження: 

проаналізувати риторику В. Путіна, Б. Обами та Д. Трампа на конкретних промовах; 

здійснити інтент-аналіз кожної промови. 

Розпочнемо аналіз в хронологічному порядку, тому першою аналізуватимемо 

інавгураційну промову Б. Обами. Серед основних меседжів Обами слід відзначити, 

що він робить акцент на єдності нації, на рівності всіх верств населення, апелює до 

досвіду минулих поколінь, виступає проти дискримінації і закликає до інтеграції 

зусиль заради процвітання держави. У промові [4] можна виділити ключові слова, 

що лунали найчастіше: «наш» вжито 78, «ми» – 68, «разом» – 7, «Америка»,  

«американці»  та «нація» по 5, «я» лише 2 рази. Бачимо, що промова Обами взагалі 

не егоцентрична, а навпаки спонукальна та об’єднуюча, адже ми чуємо: «ми будемо 

змінювати Америку разом» [6]. 

Інавгураційна промова Трампа відрізнялась від промови його попередника. Це 

можна пов’язати з тим, що ці лідери є представниками різних політичних партій, 

тому прийшовши до влади вони по-різному організовували ієрархію першочергових 

завдань для процвітання Америки. Б.Обама закликав співвітчизників до єдності, 

Д.Трамп теж запевняє: «Америка знову почне перемагати. Ми повернемо наші 

робочі місця. Ми повернемо наші кордони. Ми повернемо наше багатство» [5]. 

Трамп в своїй промові обіцяв американцям: «Разом ми зробимо Америку знову 

сильною, повернемо Америці багатство, повернемо Америці гордість, повернемо 

Америці безпеку» [3]. Визначимо ключові слова, які найчастіше вживалися у 

промові: «наш» вжито 64, «ми» – 45, «країна» – 17, «Америка» – 16,  «народ» – 14, 

«процвітання» – 11, «американці» – 10, «мрії» – 6, «разом» – 4, «я» – 3 рази. При 

виконанні інтент-аналізу можна виділити складові «ми» – американці, «вони» – 

ісламські терористи, чия діяльність становить загрозу для американців, «третя 

сторона» – міжнародні організації, альянси та світове співтовариство.  
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Наступним ми проаналізуємо російського президента В.Путіна та його 3-тю та 

4-ту інавгураційні промови. Свою третю інавгураційну промову Путін розпочав з 

подяки своєму попереднику Мєдвєдєву, який залишив дієздатну державу, яка 

розвивається, міцну економічну і соціальну базу, активне і відповідальне 

громадянське суспільство. Як і його американські колеги, Путін закликає свій народ 

до єдності та приймати активну участь в державотворенні: «Ми доб'ємося наших 

цілей, якщо будемо єдиним, згуртованим народом, якщо будемо дорожити нашою 

Вітчизною, зміцнювати російську демократію, конституційні права і свободи, 

розширювати участь громадян в управлінні країною» [1]. До найбільш вживаних 

слів можемо віднести наступні: «ми» – 9, «країна» – 7, «громадянин» – 5, «Росія» – 

4, «російський» – 3 рази. Складові «ми», «вони» чи «третю сторону» виокремити 

неможливо, адже промова невелика за обсягом та відсутні чіткі плани на подальшу 

каденцію.  

У четвертій інавгураційній промові Путін встигає подякувати своїм виборцям, 

згадати історичне минуле, наголосити, що країну очікують серйозні зміни, які буде 

ініціювати сам президент. Знову згадує про демократичне суспільство про яке 

говорив ще у 2012 р. Обумовив новообраний очільник Кремля і політичний курс 

чого не було минулого разу: «Ми виступаємо за рівноправ’я і взаємовигідне 

співробітництво з усіма державами в інтересах миру та стабільності на нашій 

планеті» [2]. Найчастіше Путін вживав такі слова: «ми» – 20, «Росія» – 18, «країна» 

– 12, «громадянин» – 11 разів. Виокремимо складові «ми», та «третю сторону», адже 

складова «вони» відсутня, оскільки глава держави у своїй промові не згадує про 

ворогів. «Ми» – російський народ, «третя сторона» – міжнародне співтовариство з 

яким треба співпрацювати. 

Отже, бачимо, що інавгураційна промова як жанр політичної комунікації має 

радше перформативну ціль, ніж інформативну, оскільки ґрунтується на 

ораторському мистецтві та носить звичаєвий характер. Всі аналізовані нами 

промови мають спільні інтенції до заклику та співпраці. Президенти окреслюють 
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вектори зовнішньої політики та особливості внутрішньої, яку планують проводити 

впродовж своєї каденції. 
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