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STANAG 6001 (про обов’язковий рівень володіння англійською мовою), систему соціального захисту, 
прийняту в країнах – членах Альянсу: вирішення житлових питань, право на відпочинок, отримання 
медичної допомоги, пенсії, гарантії при звільненні тощо. Усі ці фактори спрямовані на те, щоб зробити 
військову службу не лише привабливою, а й перспективною, армію ж – професійною, всебічно 
розвиненою. Українська армія буде формуватися у співпраці з кращими арміями світу. 

Північноатлантичний альянс дає змогу заощаджувати на обороні і в такий спосіб використовувати 
наявні в державі кошти продуктивніше: для розвитку вітчизняної економіки, науки, охорони здоров’я. Вступ 
до НАТО стає сигналом для закордонних інвесторів, що країна стабільна і їй можна довіряти, у її економіку 
можна вкладати свої кошти, країна є безпечною – адже вона знаходиться під парасолькою НАТО. 
Зміцнення економіки й національної валюти за рахунок інвестицій приведе до підвищення соціальних 
стандартів і якості життя кожного. «Наша мета – набуття членства в НАТО, добробут українських 
громадян, здорова і освічена нація», – заявив прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк [2]. 

Для забезпечення національної та регіональної безпеки Україна повинна продовжити брати участь у 
Програмі «Наука заради миру та безпеки» тому, що ця програма підтримує розвиток Української 
національно дослідницької та освітньої мережі (УРАН) з 1991 року за допомогою надання мережевих 
інфраструктурних грантів та експертних оцінок з метою забезпечення дослідницьких та освітніх інститутів 
України високошвидкісним підключенням до Інтернету, сучасним телекомунікаційним обладнанням та 
доступом до онлайн архівів безкоштовно, що дозволяє студентам та науковцям долучитися до 
міжнародної наукової спільноти. 

Завдяки потужному потенціалу Альянсу в галузі боротьби з наслідками надзвичайних ситуацій 
цивільного характеру, Україна матиме можливість проводити операції по захисту населення від наслідків 
техногенних аварій та катастроф, стихійного лиха, отримувати допомогу НАТО та її країн-членів на ці цілі. 

Завдяки статусу партнера з розширеними можливостями НАТО Україна отримає можливість на 
досвіді країн-членів Північноатлантичного альянсу ліквідувати прогалини та вдосконалити судову та 
правозахисну системи, забезпечить верховенство права, свободу медіа та посилить боротьбу проти 
корупції. 

Українська народна мудрість свідчить, що хто до кого пристає, таким і стає. Отже в майбутньому 
Україна стане сильною та незалежною державою, а українські громадяни, економіка держави вийдуть 
переможцями, оскільки ресурси неефективних і неконкурентних галузей надалі використовуватимуться з 
користю в інших секторах економіки. Найбільш чутливі галузі української економіки користуватимуться 
перевагами перехідного періоду, що додасть часу для їхньої адаптації до нових вимог. Звичайно, шлях до 
розвитку буде тривалим і складним, економічне зростання – далеко не миттєвим. Проте членство в одній із 
провідних світових організацій – стимул для постійного розвитку країни.  
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СПІЧРАЙТИНГ: МИСТЕЦТВО І ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО PR 
 
В XXI столітті політичні діячі повинні налагоджувати, підтримувати і нарощувати багаторівневу 

комунікацію з різними електоральними групами, оскільки їх комунікативна активність сприяє збільшенню 
впізнаваності, росту популярності і шансів бути обраним. Особливу роль тут відіграє публічна промова, як 
ефективна технологія політичного PR. Відповідно, публічні особи потребують великої кількості якісних і 
яскравих текстів, написаних для різних аудиторій і з врахуванням особливостей самого промовця.  



56 «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» 

 

  
 

 

 Якісна підготовка виступу вимагає всебічного аналізу політичної ситуації, особливостей цільової 
аудиторії, створення сценарію і написання самого тексту промови, психологічної та риторичної підготовки 
оратора. Спічрайтери пишуть такі тексти, які можуть повести за собою людство. Всі відомі нам фрази, що 
записані в історії як вислови великих, насправді належать їх спічрайтерам. Слова Дж. Кеннеді «не питай в 
країни, що вона може дати тобі, спитай себе, що ти можеш дати країні» увійшли в історію [1]. 

Спічрайтер – різновид піарника. У залежності від масштабів поля діяльності він може займатися як 
винятково написанням текстів політичних виступів, так і виконанням іншої PR-роботи. Проте, останнім 
часом намітилася тенденція до відокремлення спічрайтінгу від PR, зріс попит на спічрайтерів-
професіоналів. Особливістю спічрайтерства є те, що самі спічрайтери не виголошують створені ними 
промови, отже це узаконений і добровільний плагіат. Ще однією особливістю сучасного спічрайтерства є 
його мультимедіатизація. В умовах зростання кількості каналів інформації, розвитку цифрових технологій, 
спічрайтер має створювати тексти як для реального, так і для віртуального простору. При цьому треба 
враховувати динаміку інформаційного простору» [2, с. 12]. 

Спічрайтер одночасно і психолог, і актор, і літератор, і політолог, при цьому він завжди в тіні, чим він 
непомітніший для громадськості, тим краще складається його кар’єра. «Якщо на екрані мого комп’ютера 
з’являється слово «я», я маю на увазі кого завгодно, тільки не себе», – говорив лідер спічрайтерів США 
У.Новак, який писав тексти виступів для багатьох політиків Білого дому. Спічрайтери, що ігнорують 
«правило Новака», – не примушувати людину бути іншою, а доповнювати її особистість яскравими 
штрихами, – професіоналами ніколи не стануть [3]. Цікаво й інше: чим слабшими були політичні лідери, 
тим сильнішою ставала роль їхніх спічрайтерів. Як тут не згадати вислів Т. Дьюи «Людина, яка пише 
промови для президента, керує державою» [4]. 

Спічрайтинг – зовсім не новітнє явище сучасного політичного життя. Витоки його знаходимо в 
Давньтому Єгипті: у «Повчанні давньоєгипетського царя сину свому Мерікару» є цитата: «Будь 
майстерним в промовах і буде сильним твоє правління. У промові царя - його могутність, бо слово 
сильніше будь-якої зброї». З античних риторів згадаємо афінянина Кораксу (5 ст. до н.е.), який 
сформулював тезу: «Красномовство – служниця переконання». Великі оратори нерідко самі були 
майстерними спічрайтерами, згадаймо всім відому промову Мартіна Лютер Кінг «У мене є мрія» («I have a 
dream») про расове рівноправ'я (1963 р.). Хочеться згадати і ще одного відомого оратора, який у 1953р. 
отримав Нобелівську премію з літератури за високу майстерність творів і блискуче ораторське мистецтво. 
Це У. Черчіль. За спогадами сучасників, він «..грав зі словами і смислами як Вівальді зі звуком скрипки. Він 
був красномовний, дотепний, грубий, зважував кожне слово або говорив необачно» [5]. 

Відомий психолог і оратор Д. Карнегі слідом за Аристотелем переконував кожного публічної людини 
в важливості вміти правильно говорити, висловлювати свої думки, переконливо і впевнено доносити їх до 
слухаючої аудиторії. Керівник або політик, який запам'ятався вдалим жартом, точної констатацією факту, 
влучним порівнянням, має явну перевагу перед тим, хто говорить сірі, нецікаві, побиті фрази. Але наївно 
вважати, що політики і керівники великих організацій на виступах говорять експромтом. У більшості 
випадків у них є шпаргалка, над якою попрацювали спічрайтери - укладачі текстів промов і виступів для 
високопоставлених осіб, які врахували мету виступу, аудиторію, характер виступаючого, його манеру 
говорити, лексичний запас і склали такий текст, який надав на слухачів потрібне вплив. 

Звичайно, є політичні лідери, яким потрібно не стільки готовий текст, скільки основні тези, які далі 
вони самі здатні розвинути. Спічрайтер - одночасно і психолог, і актор, і літератор, і політолог, при цьому 
він завжди в тіні, ніж він непомітніше для громадськості, тим краще для його кар'єри. Головне для 
спічрайтера - зрозуміти потреби клієнта і максимально під нього підлаштуватися, буквально стати їм, щоб 
втілити думки замовника в красиву правильну форму і забезпечити тим самим виграшне виступ.  

Відмінною рисою політичного спічрайтингу є його постійність. Якщо бізнесові, громадські та інші 
організації і компанії можуть використовувати послуги спічрайтера епізодично – у разі необхідності 
створити фахову комунікацію, то політичні лідери практикують наймати спічрайтерів у штат працівників 
свого апарату. 

Спічрайтер відповідає за весь комплекс дій пов’язаних з підготовкою тексту публічного виступу для 
першої особи. Тому основним з професійно-особистісних якостей спічрайтера є комунікаційна культура та 
компетентність, а також професійні навички роботи з текстом. Крім того, він повинен мати високий рівень 
загальної культури та ерудиції, а також: професійною підготовкою як спеціаліст по зв’язках з 
громадськістю; галузевою підготовкою, що передбачає знання кон’юнктури відповідного ринку, аналіз 
інформаційної ситуації навколо суб’єкта, структуру управління та керівний склад, систему підрозділів 
суб’єкта; соціальною відповідальністю за результати своєї праці та лояльністю по відношенню до суб’єкта.  

Важливою якістю спічрайтера є його креативність як можливість виконання творчих рішень та 
підходів до вербального оформлення інформаційних рішень. Серед особистих якостей що необхідні для 
цієї професії варто відмітити комунікабельність, емоційну та вербальну активність, сенситивність (емоційну 
чутливість) по відношенню до нового та нестандартного, почуття соціальної сміливості, оперативність 
мислення, емоційну стійкість в стресових ситуаціях [6]. 

В ході роботи спічрайтери ставлять перед собою і вирішують наступні завдання: 
1) визначити специфіку мови, її цілі та функції, стильові та композиційні особливості; 
2) проаналізувати структуру мови; 
3) розглянути зміст промови з точки зору психології та масової комунікації; 
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4) дати рекомендації в написанні ефективних публічних виступів з точки зору спічрайтингу. 
Президентський спічрайтинг в спічмейкінг існував завжди, але професійний його розквіт пов'язаний із 

становленням демократичної, відкритої і публічної політики. Важливою рисою політичного спічрайтера є 
креативність, як можливість пошуку і реалізації творчих рішень і подачі інформаційних поводів. На всіх 
етапах функціонування інституту президентства служба спічрайтерів грала і грає одну з головних ролей у 
створенні не тільки публічного іміджу глави держави, а й позитивного образу країни. Специфіка діяльності 
спічрайтерів очільників держави в тому, що це не тільки і не стільки укладачі текстів і розстановника 
«потрібних» акцентів, скільки політичні аналітики, експерти та «піарники» в одній особі, в непрості творчі 
завдання яких входить створення проривних ідей і яскравих образів, влучних метафор і точних оцінок 
ситуації в державних і світових масштабах. «В цій команді спічрайтер - воротар. Він - не нападник, не 
забиває голи і рідко стає кумиром уболівальників. Але, подібно до голкіперу, спічрайтер знаходиться на 
останньому рубежі оборони. Права на помилку у нього немає - ніхто не підстрахує. Недарма кажуть: 
хороший воротар - половина команди». На команді спічрайтерів глави держави лежить відповідальність не 
тільки за публічні промахи і слабкі виступи першої особи, але і за розпочаті кроки і згаяний час, за 
непомічені ідеї, які не сформульовані думки і не знайдені до випадку слова - за майбутнє країни [7, с. 54]. 

Хороший спічрайтер повинен писати так, щоб слова і образи відповідали словами і іміджу його 
клієнта. У виборі правильної стилістичної форми і гармонійному поєднанні різних стилів і полягає 
мистецтво спічрайтинг. Девіз спічрайтера: «Ми готуємо тексти промов, які максимально повно 
відображають Ваші завдання». 

Відомий американський політичний консультант, автор книги «Ігри, в які грають політики»  
Д. Морріс так описує етапи підготовки до виступу президента США Б.Клінтона: формулювання ідеї самим 
президентом, пошук інформаційними агентствами заходів підтримки цієї ідеї, опитування громадської 
думки щодо актуальності проблеми, презентація найбільш вдалих способів подачі ідеї в соціум, нові 
консультування з інформагенставами, створення повідомлення, продумування ключових слів і меседжів, 
написання сценарію виступу, перевірка тесту виступу на фокус-групі, публічний виступ президента [8]. 

Отже, політичний спічрайтинг є базовою піар-технологією і використовується для оптимізації 
комунікації між політичним діячем і соціумом. Політичний спічрайтинг пов'язаний з наданням послуг, як для 
фізичних осіб з політичної сфери, так і для суспільно-політичних груп і організацій, які прагнуть через 
механізми іміджування створити конкретний образ. Останнім часом окреслилася тенденція до 
відокремлення спічрайтингу від PR, тому і попит на спічрайтерів зрістає. Прогнозовано, що роль та 
значення цієї технології політичного маркетингу буде і надалі зростати. 
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