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Програма

День 2

10.00 –

11.15

Як писати так, щоб було зрозуміло:

 Аналітичний матеріал як комунікаційний інструмент 

 Універсальні поради щодо створення якісного тексту

11.15 –

11.30
Перерва

11.30 –

12.30
Практична вправа: редагування тексту

12.30 –

12.45
Завершення тренінгу. Підсумки



«Писати не можна навчити, 

але можна навчитися»

A. Garfinkle, “Political writing”



Хороший текст: лайфгаки

 Влучна назва
 Принцип BLUF (Bottom Line Up Front)
 Жодного зайвого слова
 Паралелі та порівняння
 Активні дієслова
 Прості слова
 Короткі речення та абзаци
 Сторітелінг
 Знайте свою аудиторію



Влучний заголовок: 1 секунда, щоб 
зацікавити читача
• 5-12 слів

• прості та зрозумілі слова

• вживання метафор, алюзій

• гумор

• гра слів 

• асоціації

… але не перемудрствуйте



Приклад назви

Невдало Краще

Визначення повноважень та функцій 

Фонду державного майна і органів 

виконавчої влади з управління 

казенними та державними 

підприємствами, та врегулювання 

питання передачі в управління на 

конкурсних засадах державних 

підприємств і господарських 

товариств, у статутних фондах яких 

державі належить частка. 

Як ефективно керувати державним 

майном



Приклади назв (2)



Приклади назв (3)

• «Червоні лінії для президента»

• «Скільки коштує суспільству корупція» 

• "Так простіше". Як призначають покарання неповнолітнім в Україні?«

• «The “Oops!” of EU Engagement Abroad: Unintended Consequences of EU External Action» (з 

усіх дванадцяти слів цієї назви вигук «упс», либонь, найкраще передає суть ідеї усієї 

публікації – коли у зусиллях ЄС щось пішло не так )

• «Sex and Power in Turkey. Feminism, Islam and the Maturing of Turkish Democracy” (це дещо 

радикальний приклад, який, утім, походить з роботи авторитетного аналітичного 

центру European Stability Initiative та розглядає проблему гендерноі рівності у 

мусульманській державі)



BLUF (Bottom Line Up Front)

• Перше речення абзацу – теза, решта – аргументи на її підтримку

• Для Японії питання дотримання засад верховенства права у міжнародних відносинах й 
підтримки «rules-based order» є критично важливим. <- ТЕЗА […] 

• По-перше, у Японії є глибоке переконання, що верховенство права відіграє ключову роль у 
мирному (не військовому чи збройному) вирішенні диспутів між країнами. По-друге, 
верховенство права є основою ефективного управління (good governance) у самих країнах, 
із якими Японія має справу. Зокрема, і на рівні інвесторів. <- АРГУМЕНТИ НА ПІДТРИМКУ 
ТЕЗИ 



Жодного зайвого слова

“Substitute ‘damn’ every time you’re inclined

to write ‘very’. Your editor will delete it and

the writing will be just as it should be”

Mark Twain

У вашому тексті не повинно бути жодного слова, без якого можна 
було б обійтися. Якщо ви бачите таке слово, викидайте його без 
вагань. Чим коротший ваш текст, тим краще. 



Жодного зайвого слова (продовження)

 Підсилюючі прислівники і прикметники: справжні професіонали, 
максимальні свіжі продукти, тощо. 

Підсилювачі – сигнал для читача, що автор занадто намагається його 
переконати. Однак переконують не гучні слова, а факти

• «Верховна Рада рішуче відхилила законопроєкт» vs «Верховна 
Рада відхилила законопроєкт»

• «У нас максимально свіжі продукти» vs «Отримуємо продукти в 
день продажу»



Жодного зайвого слова: розлогий вступ і 
зайвий підсумок

Чи впровадить Німеччина газове ембарго щодо російського газу?

Пройшло 4 місяці з початку російської агресії в Україні. Українці мужньо боронять свою державу, зупинив 

наступ російських військ. В той же час весь цивілізований світ підтримує український народ та допомагає 

отримати перемогу над агресором: Україні поставляється зброя, грошова та гуманітарна допомога, в 

країнах ЄС приймаються українські біженці, для Росії продовжують вводитися санкції. Та все ж цього все 

ще не достатньо для перемоги над російським агресором, наступним кроком у боротьбі має стати 

ембарго на російські енергоносії, що буде сильним ударом по російській економіці. Кількість імпорту 

російських енергоносіїв до країн ЄС та Німеччини окремо приголомшує! Так лише за перші 100 днів війни 

Росія експортувала в ЄС викопне паливо на суму 57 млрд євро, а конкретно до Німеччини – на 12,1 млрд 

євро (Ecopolitic; 2022).  Таким чином ембарго дозволило б значно скоротити економічні можливості РФ, 

ускладнити фінансування військових дій та змусити її піти на завершення війни. 

***



Попри всеохопну світову підтримку України у боротьбі з агресором, 
деякі важливі санкції проти Росії досі не впроваджені. Наступним 
кроком у боротьбі має стати ембарго на російські енергоносії, що буде 
сильним ударом по російській економіці. 

Кількість імпорту російських енергоносіїв до країн ЄС та Німеччини 
окремо приголомшує! Так лише за перші 100 днів війни Росія 
експортувала в ЄС викопне паливо на суму 57 млрд євро, а конкретно до 
Німеччини – на 12,1 млрд євро (Ecopolitic; 2022).  Таким чином ембарго 
дозволило б значно скоротити економічні можливості РФ, ускладнити 
фінансування військових дій та змусити її піти на завершення війни. 



Паралелі і порівняння
Якщо ви наводите числа, поясніть, багато це чи мало. Поставте їх у 
контекст. 

• Від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіло 1,5 мільйона осіб. За абсолютною 
кількістю інфікованих Україна на 16-му місці у світі (для порівняння: у США, які очолюють 
список, понад 30 млн тих, хто підхопив ковід), але за кількістю випадків на мільйон 
населення — аж на 67-му.

• “Минулого року через спалення стерні та трави згорів майже 1 мільйон гектарів землі”

• “Це 1/60 території України, 500 000 площ Ринок у Львові, майже 76 тисяч майданів 
Свободи у Харкові, 150 тисяч Корпусних садів у Полтаві і ще більше – пам’ятників 
галушкам (там діаметр тарілки – 2 м)”.



Паралелі і порівняння



Активні дієслова

 Постановою Кабінету міністрів України було створено новий орган виконавчої 
влади

 Кабінет міністрів України створив новий орган виконавчої влади

 Угодою про асоціацію передбачена імплементація Директиви 2009/40/ЄС.

 Угода про асоціацію передбачає впровадження Директиви 2009/40/ЄС.

• «"I must do something" always solves more problems than "Something must be
done» 



Прості слова або Ні жаргонізмам

• Імплементація, стейкголдери, бенефіціари, концепція, візія, 
органи виконавчої влади, об’єднані територіальні громади, 
нормативно-правові акти — це перечіпки, на яких увага читача 
гальмуватиме й перенапружуватиметься. 

• Тому, якщо ви можете замінити складне слово на просте —
зробіть це. 



Прості слова: приклади

 Вилучення складних слів і громіздких зворотів 
збільшує швидкість читання і робить текст простим 
для розуміння

 Заберіть складні слова і громіздкі звороти. Тоді текст 
буде легше читати. 



Прості слова і громіздкі 
звороти (2)

• Пілот пасажирського літака, який оголошує, що очікуються значні 
атмосферні опади, і не подумає сказати, що зараз піде дощ 
(курсив мій — К.З.). Це надто просте речення, отже, з ним щось не 
так». 

• Зінссер В.«Текст-пекс-шмекс. Магія переконливих текстів». — К. : 
«Наш формат», 2019. — С. 18.



Ні канцеляризмам і штампам

«Комісія організувала обговорення питання вдосконалення
національної правової бази у сфері оцінки впливу на навколишнє
середовище із залученням національних та міжнародних експертів
у цій царині, представників центральних органів державної
виконавчої влади, науково-освітніх закладів та екологічної
громадськості»



Комісія обговорила, як удосконалити законодавство у сфері 
охорони довкілля, за участі урядовців, активістів та експертів як з 
України, так і з-за кордону. 



Короткі речення та абзаци
• Експертна мова — наш професійний жаргон — часто переобтяжена вузькопрофільними 

термінами, канцеляризмами, скороченнями, кальками з англійської, які для нас частина 
нашого природного лексикону, але для стороннього читача здаватимуться темним лісом. 
Імплементація, стейкголдери, бенефіціари, концепція, візія, органи виконавчої влади, 
об’єднані територіальні громади, нормативно-правові акти будуть тими перечіпками, на 
яких увага читача шпортатиметься, гальмуватиме і перенапружуватиметься. Тому якщо ви 
можете замінити складне слово на просте — зробіть це. Якщо певне складне поняття 
центральне для вашого тексту і без нього ніяк — наприклад, поновні джерела енергії —
нехай буде. Але роз’ясніть читачам, що воно означає (енергія сонця, вітру й води), і нехай це 
буде єдине складне слово чи словосполучення у вашому тексті. 



Короткі речення та абзаци

Експертна мова — наш професійний жаргон — часто переобтяжена вузькопрофільними 
термінами, канцеляризмами, скороченнями, кальками з англійської, які для нас частина 
нашого природного лексикону, але для стороннього читача здаватимуться темним лісом. 

Імплементація, стейкголдери, бенефіціари, концепція, візія, органи виконавчої влади, 
об’єднані територіальні громади, нормативно-правові акти будуть тими перечіпками, на 
яких увага читача шпортатиметься, гальмуватиме і перенапружуватиметься. Тому якщо ви 
можете замінити складне слово на просте — зробіть це. 

Якщо певне складне поняття центральне для вашого тексту і без нього ніяк — наприклад, 
поновні джерела енергії — нехай буде. Але роз’ясніть читачам, що воно означає (енергія 
сонця, вітру й води), і нехай це буде єдине складне слово чи словосполучення у вашому тексті. 



Сторітелінг



Знайте свою аудиторію



Правила письма Джорджа Орвелла
(«Політика та англійська мова»)

1. Ніколи не вживайте метафори, звороту чи іншої фігури мовлення, які 
ви звикли бачити в друці.

2. Не вживайте довгого слова, якщо можете вжити коротке.
3. Якщо можливо видалити слово, завжди так і робіть. 
4. Ніколи не вживайте пасивного стану там, де можна вжити активний. 
5. Ніколи не вживайте іноземного звороту, наукового слова чи 

жаргонізму, якщо його можна замінити звичайним українським 
відповідником (Орвелл, зрозуміло, писав про англійський відповідник, 
ми тут адаптуємо — К.З.).

6. Краще поруште ці правила, ніж бовкніть щось таке, що геть на голову 
не налазить.



Щоб навчитися писати, потрібно

1) Читати:

• Cтатті, записки, блоги, стиль яких вам подобається

• Нон-фікшн

• Як щодо художки?

2) Писати:

• «Погану сторінку можна поредагувати, а порожню – ні» ((с) Джоді Піколт)

• Поставте собі таймер на 40 хвилин, виключіть сповіщення на телефоні та напишіть перші 200-300 слів. 

Можливо, вони навіть не увійдуть до фінальної версії вашого тексту – але завершити його після цього 

буде значно легше. 
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