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ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА У ЗМІ ТА ЇЇ МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

З активним розвитком дипломатичних відносин між країнами усього світу, 

значно зріс людський інтерес до політичної сфери. Завдяки активній роботі 

ЗМІ, інформація розповсюджується з неабиякою швидкістю та в надзвичайно 

великій кількості. Політичні слогони передвиборчих компаній, політична 

реклама, агітаційні заголовки на перших шпальтах газет, телебачення, радіо, 

інтернет все це постійно інформує нас про останні політичні події. В такому 

разі, можемо стверджувати, що актуальність цієї роботи зумовлена 

інтенсифікацією міжнародної інтеграції у сфері політики та соціального життя. 

Загалом, до політичної лексики можна віднести, перш за все, мову 

публічних виступів політичних діячів: заяви, інтерв’ю, радіо' і телезвернення, 

прес-конференції, радіо- і теледебати, виступи в будь-якій аудиторії з будь-якої 

нагоди. Мова функціонування політичних інститутів також є важливим видом 

політичної лексики. Особливу роль тут відіграє парламенська мова, а саме – 

мова дебатів. Політична пропаганда у всіх її проявах також є політичною 

лексикою: плакати, листівки, відео- та радіозвернення [1, с. 89].  

Багато проявів політичної лексики зустрічаємо у мові засобів масової 

інформації. А саме у передачах на політичну тематику, політичні новини, 

трансляції політичних засідань, політичні статті, коментарі та публікації 

інтер'ю політиків тощо. Окремим видом можна вважати мову виборів, у якій 

перетинаються й іноді набувають своєрідного значення згадані вище різновиди 

політичної мови. 

Політична мова виконує в суспільстві певні функції. Одні з них 

перегукуються із загальними функціями мови, інші притаманні лише їй.  

Основною функцією політичної мови є інформативна, оскільки вона, в 

першу чергу, є засобом передачі інформації політичного змісту. З 

інформаційною тісно пов’язана комунікативна функція, яка полягає в тому, що, 

за допомогою політичної мови, налагоджується спілкування, взаємодія між 

суб’єктами політики, зокрема – між владою і громадянами [1, c. 165].  
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Політична лексика виконує й оціночну функцію, оскільки мовні знаки 

завжди несуть у собі певну оцінку, яка, накладаючись на інформацію.  

Важливою є функція формування політичної свідомості. За допомогою 

політичної мови відбувається відображення політичної дійсності, за її 

посередництвом формуються політичні цінності, ідеали, норми, правила 

політичної поведінки, уявлення про політичні інститути, про відносини між 

владою і громадянами тощо [2, c. 59].  

Особливістю, яка виокремлює політичну лексику серед інших, є її 

маніпулятивний потенціал. Найкращим чином він проявляється у політичних 

міфах та стереотипах, у публічних виступах політичних діячів. А також у 

політичній рекламі та пропаганді. Для цих видів політичної комунікації 

характерним є активне використання прагматичних можливостей мови. 

У пропагандистських і рекламних текстах застосовуються різноманітні 

мовні прийоми, засоби аргументації, які сприяють здійсненню маніпулятивного 

впливу на суспільну свідомість. У здійсненні мовного політичного 

маніпулювання значну роль відіграють засоби масової інформації. За 

допомогою відбору інформації, певного способу і форми її подачі, вони 

створюють у громадськості деяке сприйняття політичної дійсності [3, c. 15].  

Завдяки подібним хитрощам, ЗМІ в змозі інтерпритувати політичну 

реальність у потрібному світлі, нав'язуючи громадськості потрібне бачення 

дійсності та провокувати її на необхідні дії. 

Значні маніпулятивні можливості мають промови політичних діячів. У 

результаті аналізу ролі публічних промов у політичному житті суспільства в 

різні історичні періоди, було з’ясовано, що вони були і залишаються для 

сучасних політиків одним із найбільш дієвих інструментів політичного впливу, 

ефективним засобом маніпулювання суспільною свідомістю і вміле володіння 

засобами переконуючого впливу є однією з передумов успішної публічної 

діяльності сучасного політика. Найбільший маніпулятивний потенціал мають 

мітингові та агітаційні промови політичних діячів. Для них характерним є 

звернення у першу чергу до ірраціональних моментів, їхній вплив часто 

направлений на емоції, а не на розум людей [4, c. 1-3]. 

Засоби масової інформації активно впливають на мовну діяльність 

політиків. З їх появою і розвитком значно збільшилися мовно-маніпулятивні 

можливості політичних діячів. Оскільки, засоби масової інформації надають 

політичним діячам доступ до великої аудиторії. Проте, ЗМІ самі здатні 

впливати на свідомість аудиторії, маніпулюючи висловлюваннями політиків та 

створювати відповідне відношення читачів до певної політичної особи чи події. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ 

 

Актуальність удосконалення традиційної системи документаційного 

забезпечення управління зумовлена необхідністю підвищення рівня 

ефективності управлінської діяльності, прискорення руху документів в 

організації, зменшення трудомісткості їхнього оброблення. Відповідно до цього 

розробляються й упроваджуються в практику документаційного забезпечення 

комплексні автоматизовані системи, покликані розв’язати зазначені завдання 

завдяки утворенню єдиного інформаційного простору організації, що надає її 

працівникам можливість ефективної спільної роботи з документами на будь-

якому робочому місці й у будь-який час. 

Автоматизована система документаційного забезпечення управління 

(АСДО) покликана підвищити рівень ефективності управлінської діяльності 

організацій шляхом автоматизації всього комплексу робіт з документами. Вона 

створює єдиний інформаційний простір, що дозволяє управлінському 

персоналу організувати колективну роботу над усіма діловими паперами та 

забезпечувати їхнє архівне зберігання. 

Мета статті – розглянути основні напрями інформатизації й автоматизації 

діяльності архівних установ, визначити категорії баз даних, які забезпечують 

ефективність процесів інформатизації архівної справи, схарактеризувати 

сучасні інформаційні системи. 

На сьогодні під об’єктами інформатизації розуміють функції та напрями 

роботи архіву, що еволюціонують у результаті впровадження сучасних 

інформаційних технологій. До об’єктів автоматизації роботи державного архіву 

належать, насамперед, такі: 

1) комплектування архіву й експертиза цінності документів; створення та 

ведення інформаційно-пошукових архівних довідників за всіма документами з 

метою прискорення процесів пошуку інформації (номенклатури справ, описів, 

каталогів, покажчиків тощо); 

2) комплектування, збереження і пошук документів на машинозчитуваних 

носіях, що функціонують в установі (для відомчого архіву) або в установах – 

джерелах комплектування (для державного архіву); 


