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Сучасні підходи до класифікації комунікативних стратегій 

Мова є одним із потужних засобів комунікативного впливу. За допомогою 

мови, ми можемо не лише передавати потрібну нам інформацію про навколишній 

світ, але й інтерпретувати її з метою впливу на співрозмовника надаючи 

позитивний чи негативний вплив. Людина, яка починає спілкування, ставить перед 

собою конкретні цілі, що досягаються за допомогою певних засобів. Зазвичай 

мовець прагне змінити розумовий чи емоційний стан слухача, його ставлення до 

певних подій чи людей. Адресант також може мати на меті домогтися від слухача 

здійснення певних вчинків, важливих для нього [1: 87]. 

Стрімкий розвиток навколишнього світу призвів до виникнення потреби у 

вивченні людського спілкування та його основних закономірностей, що робить 

необхідним аналіз функціонування мови у різних комунікативних ситуаціях. 

Актуальність даної роботи визначається необхідністю вивчення специфіки 

комунікативних стратегій, що дозволяють організувати процес спілкування, їх 

класифікації і своєрідності їх вербального втілення. Метою роботи є аналіз 

лінгвістичних підходів до класифікації комунікативних стратегій. 

Ефективне спілкування полягає в успішному володінні не тільки логікою, 

риторикою та психологією, але й мовою, адже вся інформація, яка цікавить слухача 

передається за допомогою мови. Мовна комунікація ґрунтується завжди має певну 

мету, тому мовець завжди обирає оптимальні та ефективні мовленнєві засоби для 

досягнення бажаного результату. За О.С. Іссерс, мовна комунікація – це 

стратегічний процес, базою для якого є вибір оптимальних мовних ресурсів. 

Стратегія мовної поведінки охоплює всю сферу побудови процесу комунікації, 

коли метою є досягнення певних результатів [6: 95].  

Термін «стратегія» виник у військовій сфері [4: 166]. У загально науковому 

розумінні він позначає мистецтво керівництва чим-небудь, що ґрунтується на 

правильних і довготривалих прогнозах.  



У теорії мовної комунікації під стратегією мовленнєвого спілкування 

розуміють оптимальну реалізацію намірів мовця щодо досягнення конкретної мети 

спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування і гнучкої їх видозміни 

в конкретній ситуації. Але не існує однозначного визначення цього терміна, адже 

кожен науковець трактує його значення по-різному. М. Л. Макаров вважає, що це 

ланцюг рішень мовця, комунікативних виборів тих чи інших мовленнєвих дій і 

мовних засобів [8: 192]. О. О. Селіванова під комунікативною стратегією розуміє 

тип поведінки одного з партнерів у ситуації діалогічного спілкування, який 

зумовлений і співвідноситься з планом досягнення глобальної і локальних 

комунікативних цілей в межах типового сценарію функціонально-семантичної 

репрезентації інтерактивного типу [9]. У психології конфлікту стратегія, 

комунікативна стратегія дозволяє передбачити ймовірну ситуацію та поведінку 

учасників комунікації [3: 251]. 

Отже, комунікативну стратегію розуміють як ряд певних прийомів, тобто 

тактик, які використовують для досягнення певної комунікативної мети, які 

використовують відповідно до виду спілкування: ділового, побутового, 

публіцистичного та ін. Учасники комунікації повинні мати певні знання про 

ситуацію спілкування, володіти певними відомостями про співрозмовника та 

здійснювати елементарний аналіз мовленнєвих дій [5: 119].  

При виборі певних стратегій спілкування важливим фактором є як власні 

вікові, індивідуальні та психологічні ознаки мовця, так і відповідні характеристики 

співрозмовника. Лише враховуючи усі ці фактори мовець може досягти бажаного 

результату під час комунікації. Крім того, під час самої комунікації мовець має 

можливість корегувати раніше обрану стратегію, враховуючи параметри слухача. 

Саме тому О.С. Іссерс характеризує комунікативну стратегію як прогнозовану, 

гнучку та контрольовану [6: 99]. Комунікативні стратегії відрізняються гнучкістю 

та динамікою, оскільки у процесі спілкування вони зазнають постійних коригувань, 

безпосередньо залежать від мовленнєвих дій опонента та від контексту дискурсу, 

що постійно доповнюється та змінюється [8: 193]. 

Сучасні дослідники застосовують різні принципу до класифікації стратегій. 

Більшість з них виділяє дві групи стратегій: кооперативні та некооперативні, які 

відповідають двом типам спілкування, а саме кооперативному та 



некооперативному [7: 74]. Якщо кооперативні стратегії враховують потреби обох 

співрозмовників, то некооперативні стратегії, виникають як результат ігнорування 

мовцем інтересів слухача [2: 35]. 

Отже, аналіз та класифікація комунікативних стратегій є надзвичайно 

важливими у сучасному мовознавстві, адже дозволяє описати особливості процесу 

спілкування. Подальшою перспективою нашого дослідження є аналіз 

кооперативних та некооперативних стратегій та тактик, що виражають згоду та 

незгоду в сучасній англомовній прозі. 
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