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ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ 

 

Дослідження впливу мовного потенціалу, можливість регулювання 
поведінкою людей, керування прийняттям рішень привертає інтерес 

науковців в останні десятиріччя [7: 196]. Мовленнєвий вплив ототожнюється 
із засобом влади, оскільки адресант, опинившись у ситуації впливу, 

демонструє керування реципієнтом, що досягається мовою [1: 91]. Особливі 
предметні цілі мовця, до яких належить зміна особистого змісту певних 

об'єктів для реципієнта, перебудова його категоріальних конструктів, вплив 
на поведінку, зміна емоційного настрою або психофізіологічних процесів 

визначають мовленнєвий вплив [16: 6]. Компонентами мовленнєвого впливу 
виступають агент, який розглядає себе як суб’єкт впливу; реципієнт, що 

сприймається як об’єкт; і повідомлення [13: 5; 16: 3]. 
За допомогою мовлення суб’єкт вносить корективи на прийняття 

рішення об’єктом і його уявлення про світ [6: 21]. Мовленнєвий вплив має і 
зворотну сторону: це зміни смислових структур, оцінок, поведінкових 
моделей і психофізіологічних процесів реципієнта в результаті мовної дії 

суб'єкта комунікації [16: 6]. 
Традиційно розглядають широке і вузьке значення мовленнєвого 

впливу [15: 412]. У широкому тлумаченні мовленнєвий вплив порівнюється з 
будь-яким мовним спілкуванням, розглянутим із позицій його 

цілеспрямованості. Суб’єкт мовленнєвого впливу регулює дії 
реципієнта [13: 5]. Широко мовленнєвий вплив досліджується як 

інформаційна зміна стану свідомості реципієнта, модифікація структури його 
поглядів, реакція-відповідь адресата на мовленнєвий стимул [14: 37]. 

Мовленнєвий вплив у вузькому розумінні має всі характеристики 
мовленнєвого впливу, що і в широкому тлумаченні, але відрізняється 

цілеспрямованістю, інтенсивністю впливу і ретельним добором 
лінгвістичних і паралінгвістичних засобів, що обумовлено особливою 
інтенцією мовця, пов'язаною зі зміною особистого значення певного об'єкта 

для реципієнта, із впливом на поведінку адресата або зі зміною його 
загального емоційного настрою на момент спілкування [15: 418]. У вузькому 

значенні вербальний вплив застосовується з огляду координативних 
соціальних відносин рівнозначного співробітництва, а не субординативних 

стосунків.  
Мовленнєвий вплив тісно пов'язаний із розглядом потреб. Завданням 

мовленнєвого впливу є врахування і корекція потреб, особистих інтересів і 
установок людини, що впроваджуються коректно і ненав’язливо, з хитрістю і 

вправністю [10: 38]. Реципієнт, який керується своїми потребами і не 
перебуває у субординативних відносинах із адресатом мовного впливу та має 

певну незалежність вибору власної поведінки, міняє погляди, коли вони 
співпадають із його потребами [5: 23]. Правильно поєднана комбінація 



вербального і невербального впливу забезпечує результативність спілкування 
і збереження балансу відносин із адресатом [12: 51]. Корекція поведінки або 

думки комуніканта чи співрозмовників у бажаному для мовця напрямку з 
урахуванням ситуації спілкування визначає завдання мовленнєвого 
впливу [11: 12]. Зняття захисного бар’єру об’єкта, нав’язування йому певних 

образів, думок, емоцій окреслюють проміжні завдання мовленнєвого 
впливу [17: 28]. 

До основних аспектів мовленнєвого впливу відносять вербальний і 
невербальний. Вербальний мовленнєвий вплив реалізується за допомогою 

мовних засобів, які використовуються для того, щоб справити ефект 
впливу [4: 51]. Їх правильний вибір, розташування, інтонація, зміст 

вираження думки забезпечують його ефективність та успішність [12: 45]. 
Мовний інструмент виступає складним, чуттєвим знаряддям, на якому грає 

та людина, що застосовує мову [1: 97], підбір слів, виразів розглядається як 
потужне знаряддя влади для формування дійсності, про яку йдеться [1, с. 

103]. Невербальний вплив актуалізується несловесними засобами, що 
підкріплюють наше мовлення (міміка, жести, поведінка під час розмови, 

відстань між комунікантами, зовнішність співрозмовника) [12: 45; 9: 20; 3: 
12].  

Погоджуємось із твердженням, що мовленнєвий вплив визначається 

впливом людини на іншого комуніканта або групу співрозмовників за участю 
мови та невербальних засобів, що її підсилюють, з метою досягнення 

поставленого агентом завдання: змінити реакцію адресата, його погляди, 
уявлення, наміри, оцінки [12: 49; 2: 55]. Лінгвістичні, паралінгвістичні і 

нелінгвістичні, символічні засоби під час мовного спілкування допомагають 
здійснювати мовленнєвий вплив адресанта на свого партнера [18: 11].  

Розрізняють раціональний і емоційний мовленнєвий вплив. Регулюючи 
поведінку комуніканта, адресант може змінювати його раціональну складову, 

надаючи переконливі докази, які відображаються у свідомості людей. 
Емоційний вплив забезпечується вираженням у агента емоцій і досягненням 

необхідної реакції у адресата, що змінює поведінку останнього [8: 94-95]. 
Отже, мовленнєвий вплив однієї особи на іншу або цілу групу за участю 

мови і невербальних засобів, що її підсилюють для реалізації визначеної 

комунікантом мети, полягає у впливі на свідомість, мотиваційну сферу 
об’єкта суб’єктом, зміну діяльності адресата, його поведінку, наміри, 

погляди, установки. 
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