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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ 
У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ КОМЕНТАРЯХ 

НА ТЕМУ «KRIEG IN DER UKRAINE»
Анотація. У статті проаналізовано комунікативні стра-

тегії (КС) і тактики у німецькомовних політичних комен-
тарях на тему «Krieg in der Ukraine». Наголошується, що 
міждисциплінарні дослідження мовних засобів впливу, які 
використовуються в мас-медіа, є важливою ланкою форму-
вання позитивного або негативного світогляду громадян 
та суспільної свідомості. Розглянуто різні підходи до визна-
чення КС і тактик та їхньої типології у розрізі політичного 
медіадискурсу. Проведений аналіз емпіричного матеріа-
лу, дібраного шляхом суцільної вибірки із онлайн-видань 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Süddeutsche Zeitung», 
«Zeit», «ZDF», показав, що автори німецьких політичних 
коментарів про війну в Україні використовують широкий 
спектр КС, зокрема, інформаційно-інтерпретаційну (за 
допомогою тактик акцентування на позитивній інформа-
ції, пояснення, визнання проблеми, вказування на шлях 
розв’язання проблеми), аргументативну (через тактики 
покликання на авторитет, ілюстрування, вказання на пер-
спективу, контрастивного аналізу, обґрунтованих оцінок, 
інклюзивності), емоційного впливу (шляхом залучення 
тактик звернення до емоцій адресата, єднання, негативних 
прогнозів), агітаційну (за допомогою тактик протистав-
лення і апелювання до моральних цінностей), критичного 
аналізу діяльності держструктур (через тактики дискре-
дитування владних структур і їхніх представників, опри-
люднення неочікуваних даних), формування громадської 
думки (тактика представлення позиції як єдино правиль-
ної), інформування громадськості про найважливіші події 
(тактики добирання та подавання інформації), маніпулю-
вання тощо. Лінгвістичний аналіз КС і тактик в німець-
комовних політичних коментарях на тему «Krieg in der 
Ukraine» показав, що їхнє використання сприяє об’єктив-
ності в інформуванні носіїв німецької мови і передбачає 
позитивний вплив на суспільну свідомість. 

Ключові слова: політичний медіадискурс, медіатекст, 
комунікативні стратегії і тактики, мовні засоби впливу.

Постановка проблеми. Вплив засобів масової інформації 
на свідомість представників будь-якої лінгвоспільноти важко 
переоцінити, адже традиційні й нові мас-медіа є не лише дже-
релом отримання інформації, а й вагомим чинником у форму-
ванні суспільної думки, стереотипів, культурних цінностей, 
моделей поведінки тощо. На думку дослідників, медіа-пові-
домлення не бувають нейтральними, натомість віддзеркалю-
ють певні політичні перспективи, культурні цінності, норми 
та ставлення [1, с. 6], при цьому в них використовують різнома-
нітні мовні засоби впливу, які можуть мати як позитивний, так 
і негативний характер, спонукаючи громадян до консолідації 
або навпаки до розмежування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення про-
блем мовного і мовленнєвого впливу на окрему особистість 
та суспільство в цілому засобами мас-медіа належить до 
галузі міждисциплінарних досліджень, які привертають увагу 
не тільки лінгвістів, але також психологів, соціологів, політо-
логів тощо. Зокрема, комунікативні стратегії (КС) детально 
проаналізовано у працях Т. ван Дейка Ф. Бацевича, О. Іссерс, 
О. Яшенкової [2; 3; 4; 5] та інших. Заслуговує на увагу типо-
логія КС, розроблена С. Дацюком, де виокремлено конвенціо-
нальну, конфліктну та маніпулятивну стратегії [6]. Лінгвістичні 
стратегії і тактики сучасної медіакомунікації окреслили укра-
їнські мовознавці Л. Шевченко та Д. Сизонов [7, с. 45]. Окремі 
аспекти реалізації КС і тактик досліджено у працях А. Загнітка, 
Л. Швелідзе, С. Петренко [8; 9; 10]. В. Посмітна, врахувавши 
комунікативні цілі та можливості мас-медіа, визначила загальні 
КС та тактики мас-медійного дискурсу [11, с. 124]. КС політич-
ного дискурсу загалом та медіадискурсу зокрема систематизо-
вано у низці наукових праць сучасних лінгвістів [12; 13; 14; 15].

Мета статті. Однією з найважливіших світових медіа-тем 
сьогодення є висвітлення подій війни в Україні, тому актуаль-
ним видається дослідження комунікативних стратегій і тактик, 
які використовуються в німецькому мас-медійному дискурсі 
з метою встановлення їхньої специфіки та впливу на свідомість 
носіїв німецької мови. Предмет вивчення становлять комуніка-
тивні стратегії і тактики в німецькомовних політичних комен-
тарях на тему «Krieg in der Ukraine». Об’єктом дослідження 
стали тексти політичних коментарів із німецьких онлайн-ви-
дань «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Süddeutsche Zeitung», 
«Zeit», «ZDF», дібрані шляхом суцільної вибірки, загальним 
обсягом понад 9,5 тис. слів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «стра-
тегія» використовується у найрізноманітніших сферах людської 
життєдіяльності і є предметом аналізу низки наук. Зокрема, 
у мовознавстві розрізняють лінгвістичні, комунікативні, кому-
нікаційні, дискурсивні та інші стратегії. Відповідно диску-
сійним залишається саме визначення цього поняття, а також 
його класифікація та типологія. У цьому дослідженні під КС 
розуміємо «правила і послідовності комунікативних дій, яких 
дотримується адресант для досягнення певної комунікативної 
мети» [3, с. 339], а також систему «стратегій, об’єднаних інте-
гральною ознакою комунікативної ефективності» [16, с. 168].

Комунікативні тактики, які слугують для реалізації КС, 
розглядають як «сукупність прийомів і методів реалізації кому-
нікативної стратегії, визначену лінію мовленнєвої поведінки 
на певному етапі комунікативної взаємодії, спрямованої на 
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одержання бажаного ефекту чи запобігання ефекту небажа-
ного» [3, с. 340], зокрема в медіалінгвістиці їх визначають як 
«локальні інтенції, що в контексті … актуалізують повідом-
лення» [16, с. 174].

Відповідно до типу дискурсу, завдань та цілей окремих 
досліджень існують різноманітні підходи до типології КС 
[5, с. 157–170; 13, с. 58; 14, с. 91–94]. Оскільки політичний 
медіадискурс є інтегративним явищем, яке об’єднує типові 
риси як політичного, так і медіадискурсу [12, с. 24], то для 
аналізу дібраного мовного матеріалу послуговуємося типоло-
гією КС політичного дискурсу, запропонованою О. Яшенковою 
[5, с. 168–169], а також класифікацією КС мас-медійного дис-
курсу В. Посмітної [11, с. 124–125]. О. Яшенкова виокремлює 
такі КС політичного дискурсу: саморепрезентації, агітаційну, 
формування емоційного настрою, інформаційно-інтерпрета-
ційну, аргументативну, маніпулювання, дискредитації, нападу, 
самозахисту та ін. [5, с. 168], кожна з яких реалізується за 
допомогою відповідних тактик. В. Посмітна визначає такі КС 
у мас-медіа: формування громадської думки; інформування 
громадськості про найважливіші події; формування та кори-
гування картини світу; критичного аналізу діяльності дер-
жструктур; створення публічного іміджу певної організації, 
структури, окремої особи; популяризування політичних ідей; 
зацікавлення громадськості в отриманні інформації; емоцій-
ного впливу; маніпулювання [11, с. 124–125].

У результаті лінгвістичного аналізу політичних комента-
рів в німецьких онлайн-виданнях виявлено такі КС та тактики 
їхньої реалізації:

1. Інформаційно-інтерпретаційна КС представлена, окрім 
тактики інформування, яка є універсальною для медіатекстів, 
та тактики коментування (об’єктом аналізу є коментарі), також 
наступними тактиками:

– акцентування на позитивній інформації: Doch nach 
Aussage von Militärexperten kann es mitunter auch viel schneller 
gehen [17]; 

– пояснення: Tatsache ist, dass muslimische Dagestaner und 
andere Kaukasier in Russland oft fremdenfeindlichen Übergriffen 
ausgesetzt sind [18].

– визнання проблеми, яка існує: Es zeigt sich, was passiert, 
wenn man der „Emma“-Losung folgt, der Ukraine keine schweren 
Waffen zu geben. Die Verteidiger von Mariupol haben ihren 
Widerstand aufgegeben [19];

– вказування на шлях розв’язання проблеми: Eine effektive 
Maßnahme zum Eigenschutz vor staatlicher Propaganda ist es, sich 
über echte Faktenchecks unabhängiger Stellen und seriöse Quellen 
zu informieren, welche Falschinformationen aktuell gestreut 
werden, erklärt Julia Smirnova [20].

2. Аргументативна КС відображена за допомогою таких 
тактик:

– покликання на авторитет: Hätte die Ukraine schwere Waffen 
gehabt, hätte sie die Eingeschlossenen von Mariupol befreien 
können, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj [19];

– ілюстрування: «Sie haben Kulturerbe vernichtet, Tiere und 
Umwelt an die Grenze einer Katastrophe gebracht, Frauen, Kinder 
brutal ermordet, gefoltert, vergewaltigt, Massengräber errichtet» [21]; 

– вказання на перспективу: Die Schätzungen von Experten für die 
nötige Ausbildung reichen von sechs Monaten bis zu drei Jahren [17];

– контрастивного аналізу: Die USA sprechen von 10 000 
russischen Toten, die Ukraine gar von 20 000. Unabhängige 

russische Journalisten vom Internetportal Mediasona konn
ten bisher in mühevoller Kleinarbeit die Namen von 1744 toten 
Soldaten verifizieren [18];

– обґрунтованих оцінок: Viele Informationen, die uns aus 
dem Ukraine-Krieg erreichen, kommen von offiziellen russischen 
oder ukrainischen Stellen – also von den Konfliktparteien selbst. 
Solche Informationen sind deshalb nicht notwendigerweise falsch, 
aber zunächst nicht von unabhängigen Stellen überprüft [20];

– інклюзивності: «Wahrscheinlich werden wir alle als andere 
Menschen aus diesem Krieg herauskommen.» [21].

3. КС емоційного впливу реалізується через такі тактики:
– звернення до емоцій адресата: «Wir haben unter russischen 

Bomben überlebt. Wir beide hatten wochenlang nichts zu essen. Wie 
könnte ich ihn zurücklassen?» sagte sie [22];

– єднання: Man könne «die Ukraine in dem Krieg nicht alleine 
lassen. Sie kämpft auch für uns.» [17];

– негативних прогнозів: Pandemie, Krieg und über kurz 
oder lang Klimakatastrophen, ein düsteres Szenario. Es kommen 
schwierige, vielleicht schwere Zeiten auch auf jene Bürgerinnen 
und Bürger Europas zu, die im Westen des Kontinents leben und für 
den Osten bisher meist wenig Gedanken übrighatten, oder doch nur 
wenig gute [23].

4. Агітаційна КС знаходить відображення у таких тактиках як: 
– протиставлення: Während Selenskyj seinem Volk dankt, 

kündigt Russland weitere Angriffe an – auch auf Kiew [17];
– апелювання до моральних цінностей: Gilt ihr Leben in 

Russland weniger? [18].
5. КС критичного аналізу діяльності держструктур пред-

ставлена тактиками:
– дискредитування владних структур і їхніх представників: 

Egal, ob es um die Gräueltaten an Zivilisten in Butscha oder den 
Grund für die Invasion in die Ukraine geht, der Kreml kommuniziert 
alternative Erzählungen zur Faktenlage – mit Halbwahrheiten und 
falschen Informationen [20];

– оприлюднення неочікуваних даних: Dabei fällt auf, 
dass besonders viele Tote aus zwei nicht ethnisch russischen 
Teilrepubliken stammen [18].

6. КС формування громадської думки репрезентована через 
тактику представлення позиції як єдино правильної, оскільки 
в усіх аналізованих медіатекстах поширюється ідея підтримки 
і допомоги Україні у війні проти російської агресії.

7. КС інформування громадськості про найважливіші події 
втілюється за допомогою тактик добирання та подавання 
інформації, зокрема, у коментарях проаналізовано погляди на 
ситуацію з різних сторін (урядів та громадян України, Росії, 
Німеччини, США тощо), що, в свою чергу, сприяє об’єктив-
ному висвітленню подій: Viele Informationen, die uns aus dem 
Ukraine-Krieg erreichen, kommen von offiziellen russischen oder 
ukrainischen Stellen – also von den Konfliktparteien selbst [20].

8. КС маніпулювання, яка часто поєднується з іншими КС 
[11, с. 125], наприклад, аргументативною КС, агітаційною КС, 
КС емоційного впливу, реалізується в аналізованих медіатек-
стах через тактики спрощення понять (Das Rekrutierungsbüro 
der russischen Armee hat viel zu tun [22]), посилання на авто-
ритети (Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck 
sagte…, «es müssen mehr Waffen kommen» [18]; Einige anstehende 
Lieferungen aus dem Westen hat der US-Verteidigungsminister 
Lloyd Austin am Montag benannt [24]) тощо. Ця КС у багатьох 
випадках використовується з деструктивною метою (спонукає 
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адресата до висновків і суджень, які не співпадають з його влас-
ними), проте може мати й позитивний вплив, коли базується на 
принципах схвалення, виявлення прихильності і спрямована на 
гармонізацію стосунків.

Висновки з дослідження і перспективи подальших 
пошуків. У результаті проведеного дослідження було виокрем-
лено 74 фрагменти з політичних коментарів німецьких видань 
на тему «Krieg in der Ukraine», які унаочнюють використання 
широкого спектру КС і тактик задля досягнення відповід-
них комунікативних цілей. Кількісний аналіз опрацьованого 
мовного матеріалу показав, що найширше представлені аргу-
ментативна КС за допомогою тактик покликання на автори-
тет (12,58%), ілюстрування (8,88%), вказання на перспективу 
(5,18%); КС емоційного впливу через тактику звернення до 
емоцій адресата (5,92%) та інформаційно-інтерпретаційна КС 
із використанням тактик пояснення (4,44%) та акцентування на 
позитивній інформації (3,7%). Решта зафіксованих КС і тактик 
представлена меншим набором прикладів.

Узагальнюючи результати дослідження, можна зробити 
висновок, що КС і тактики, залучені в німецькомовних полі-
тичних коментарях на тему «Krieg in der Ukraine» сприяють 
об’єктивності в інформуванні носіїв німецької мови, деклару-
ють цінності демократії і гуманізму, спонукають до консолідо-
ваності суспільної думки щодо необхідності підтримки і допо-
моги Україні у боротьбі із загарбниками. 

Перспективним видається подальший аналіз прийомів 
та лінгвістичних засобів впливу, які використовуються в полі-
тичних медіатекстах, у розрізі медіаекології.
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Piankovska I. Communicative strategies and tactics in 
German political commentaries on the topic «Krieg in der 
Ukraine»

Summary. The article analyzes communicative strategies 
(CS) and tactics in German political commentaries on the topic 
«Krieg in der Ukraine». It is emphasized that interdisciplinary 
research of linguistic means of influence used in the media is 
an important part of the formation of a positive or negative 
worldview of citizens and public consciousness. Different 
approaches to the definition of CS and tactics and their 
typology in terms of political media discourse are considered. 
An analysis of empirical material selected from a continuous 
sample of the online publications «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung», «Süddeutsche Zeitung», «Zeit» and «ZDF» showed 
that the authors of German political commentaries on the war 
in Ukraine use a wide range of CS, including informational-
interpretive (using tactics of emphasizing positive information, 
explaining, acknowledging the problem, pointing out 
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the way to solve the problem), argumentative (by tactics 
of calling for authority, illustration, pointing to perspective, 
contrastive analysis, sound assessments, inclusiveness), 
emotional influence (by tactics of addressing emotions, unity, 
negative predictions), agitation (by tactics of opposition 
and appeal to moral values), critical analysis of the activities 
of state structures (by tactics of discrediting government 
agencies and their representatives, disclosure of unexpected 
data), formation of public opinion (tactics of presenting 

the position as the only right one), informing the public about 
the most important events (tactics of gathering and presenting 
information), manipulation, etc. Linguistic analysis of the CS 
and tactics in German political commentaries on the topic 
«Krieg in der Ukraine» has shown that their use promotes 
objectivity in informing German speakers and has a positive 
impact on public consciousness.

Key words: political media discourse, media text, commu-
nicative strategies and tactics, linguistic means of influence.


