
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ КОГНІТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ДИСКУРСУ   

Заключною ланкою дискурс-аналізу є визначення когнітивно-

концептуальних параметрів дискурсу – характеристик, які виявляють 

особливості представлення події в ситуаційній моделі автора / мовця і вплив 

його дискурсу на соціокультурні уявлення (інтерпретативні фрейми) 

адресатів. У широкому смислі такі параметри забезпечують зв'язок між 

дискурсом і контекстом зважаючи на усвідомленням контексту як 

лінгвокогнітивної категорії, що дозволяє пояснити, з одного боку, спосіб 

впливу соціокультурних чинників на структури тексту / дискурса і, з іншого, 

роль дискурса в формуванні контексту.  

Умовно когнітивно-концептуальні параметри розмежовуються на два 

підтипи: когнітивний (ситуаційна модель, когнітивна модель, 

макропропозиція, макроструктура, пропозиція) і концептуальний 

(концептуальний простір, концепт-ідея, концептуальний мотиватор, 

концептуальний код).  

Основним параметром, що зумовлює когнітивні особливості дискурсу, 

є ситуаційна модель – знання комунікантів (досвід, установки, почуття, 

емоції, думки) про ситуації, схожі з тією, що представлена в дискурсі. Така 

модель є прототипом змістовно-смислових параметрів дискурсу, що 

забезпечує інформаційне наповнення комунікативної матриці 

(контекстуальної моделі) – залежно від досвіду взаємодії комунікантів з 

аналогічними ситуаціями. Процес «розпізнавання» знайомої ситуації 

скеровується кореферентними висловлюваннями, при повторенні яких 

створюється лінгвістичний механізм, що викликає концептуальну 

репрезентацію цілісної ситуації. Використання ситуаційних моделей 

пояснює, чому учасники виявляють імпліцитну інформацію тексту –  в цьому 

випадку вони залучають відповідні фрагменти ситуаційної моделі. 



Ситуаційна модель не є тотожною поняттю контекстуальної моделі – 

уявлення учасників дискурсу про форму комунікації, що включає, з одного 

боку, конвенційно-структурні характеристики тексту / дискурсу, в тому числі 

тип вербального втілення, тематичну складову і стиль, і, з іншого боку, 

контекстуальні характеристики у вигляді знань співрозмовників про відносно 

константні (здатні відтворюватися в певних обставинах) комунікативні 

характеристики класу ситуацій, подібних до представленої в дискурсі: норми 

комунікації та інтеракції в певній сфері спілкування, типи комунікантів, їх 

стереотипні ролі, взаємовідносини, цілі, стратегії, установки, ідеології тощо. 

Тойн ван Дейк визначає комунікативну модель як «керуючу систему» 

дискурсу, відповідальну «за стратегічне комбінування декількох ситуаційних 

моделей»; модель контексту необхідна для того, щоб створити зв'язну базу 

тексту, визначити жанр дискурсу, представити цілі та інтереси його 

учасників, а також звернути увагу на такі характеристики учасників 

комунікації, як статус або соціальна роль (Dijk 2008). Комунікативна модель 

є прототипом комунікативних параметрів дискурсу, що корелює з поняттям 

суперструктури (Тойн ван Дейк) і жанру як когніотипу дискурсу Отже, при 

аналізі цієї моделі доцільно використовувати методики жанрового 

моделювання (див., наприклад, Кравченко Н.К. Интерактивное, жанровое и 

концептуальное моделирование международно-правового дискурса. – Киев, 

2006. – 320 с.) 

Ситуаційна модель формує макроструктуру дискурсу – «абстрактний 

семантичний опис глобального змісту дискурсу» (Дейк 1989: 111-160) або 

його найбільш значущих в концептуальному відношенні фрагментів; 

топікальну інформацію, яку можна вилучити за допомогою резюмування 

тексту або розмови, якщо до цього «додати» імплікації і імплікатури. 

Макроструктури варіативні, адже приписуються тексту з урахуванням 

власних цілей і ситуаційних моделей. Макроструктури виводяться, з одного 

боку, зі змісту тексту і, з іншого, з фонового знання, організованого 



фреймами / сценаріями (типовим і загальнодоступним в даній культурі 

знанням) і ситуаційними моделями (особистісні знання, досвід та ін.). 

На рівні семантики тексту макроструктура (як одиниця ментального 

рівня) представлена послідовністю макропропозицій, які виводяться із 

пропозицій, що є семантичними константами висловлювань, на основі правил 

редукції та організації інформації (макроправил). Основні з макроправил: 1) 

deletion – усунення пропозицій, нерелевантних для інтерпретації інших 

пропозицій (правило скорочення несуттєвої інформації); 2) generalization –  

узагальнення двох або більше однотипних пропозицій; construction –  

комбінація декількох пропозицій в одну; 3) activation – активація загальних 

знань про світ (Tomlin 1997: 63-111). 

Основним концептуальним параметром дискурсу є концептуальний 

простір: інтегрована концептом-ідеєю сукупність концептів тексту і 

пропозицій, що їх структурують.  

Суб'єктивна ентропія, «цікавість» тексту забезпечується ціннісною 

опозицією між пропозицією, що структурує концепт-ідею, і дихотомічним 

корелятом цієї пропозиції (навіть якщо автор свідомо не закладає можливість 

його відновлення в тексті) – підґрунтям для «постановки» певної проблеми. 

Так, ключовий концепт роману Селінджера «смисл життя»  сконструйований 

дихотомічними пропозиціями «уберегти себе від оточуючого світу» і 

«прийняти світ, який тебе відкидає». 

Діалектичне (дихотомічне) осмислення дійсності властиве, на наше 

переконання, різним типам дискурсу. Так, структурні дослідження міфу не 

випадково залучають як базисну одиницю аналізу міфему – мінімальну 

смислову одиницю для виявлення (і, зазвичай, подолання) протилежностей: 

«Життя неминуче веде до смерті, смерть породжує нове життя» (гусениця, 

вмираючи, породжує метелика, зерно, вмираючи, дає нове життя). Як 



вважають науковці, виділення міфеми обумовлене дихотомічністю 

міфологічної свідомості.  

З іншого боку,  концептуальна дихотомія і її подолання є провідним 

механізмом смислового ускладнення будь-яких нетривіальних текстів 

(художнього, ідеологічного, наукового), забезпечуючи альтернативність, 

діалогічність їх смислової інтерпретації. Адже безальтернативне, лінійне 

визначення ключової концептуальної характеристики (яка зумовлює 

внутрішню форму тексту, його макрознаковість, забезпечує його 

розпізнавання в семіосфері інших текстів) перетворюватиме текст на мораль, 

позбавляючи його смислової амбівалентності.  

Зокрема, внутрішнє смислове протиріччя в політичному дискурсі 

полягає у вирішенні, виділенні й обґрунтуванні концептуальної опозиції «ми-

вони», внутрішньої і зовнішньої групи, що, в свою чергу, здійснюється за 

допомогою поляризації «Наших» і «Їхніх» дій у ціннісній дихотомії 

концептуальних мотиваторів «добро» і «зло», «справедливість»  і 

«несправедливість», «законність» і «беззаконня», «порядок» і «анархія», 

«користь» і «марність». Іншими словами, будь-які «Наші» дії постулюються 

як параметри концептів «добро», «справедливість» і їх аксіологічних 

синонімів, «Їх» дії –  відповідно, концептів «зло», «несправедливість». Якщо 

маркованим членом опозиції буде топос небезпеки і загрози «Їх» дій 

(зовнішньої групи), то немаркованим (фоновим) членом буде топос користі 

чи переваги «Наших» (внутрішньої для адресанта групи) і, навпаки, 

маркованість «Наших» позитивних (гуманних, ефективних, законних, 

корисних) дій передбачає немаркований член опозиції –  негуманність, 

незаконність, марність дій «Інших» в етичній опозиції «добре-погано».  

Концептуальний простір міжнародно-правового дискурсу організований 

ціннісною дихотомією «суверенітет – загальне благо», що мотивує 

концептуальні опозиції «національне – універсальне», «заборона – доступ». 

Іншими словами, в будь-якому міжнародно-правовому тексті можна виявити 



аксіологічну похідність «колізійних» нормативних цінностей від концептів, 

відповідно, «суверенітет» і «загальне благо» [16]. 

 Отже, визначальною рисою «цікавого» тексту  є закладена у ньому 

можливість альтернативної інтерпретації – із виділенням дихотомічного 

члена тієї ключової пропозиції, яка мотивує концептуальний простір тексту. 

Наприклад, дихотомічним відповідником пропозиції «щастя – це боротьба» є 

«щастя – це відмова від боротьби, примирення»; пропозиції «справедливість 

– це рівність» – її опозиційний корелят «справедливість – це відмова від 

рівності на користь найслабших. Новий параметр концепту, заради якого, 

власне, і створюється текст, є запереченням певної традиційної, типової  (для 

культури, ідеології, науки – залежно від типу тексту) характеристики 

концепту. 

В художньому тексті такий концептуальний параметр буде маркованим 

(в смислі забезпечення макрознакової цінності тексту в семіосфері) на тлі 

немаркованого члена опозиції, більш традиційного для художньої або 

буденної свідомості. Наприклад, маркованим концептуальним параметром, 

що організує концептуальний простір роману Жана-Поля Сартра «За 

зачиненими дверима» [15] є пропозиція, що приписує концепту «пекло» 

характеристику «необхідність спілкування з іншими» («пекло – це інші»). 

Макропропозицією, яка конкретизує концепт і узагальнює семантику всього 

тексту роману, є: «Ад – відсутність свободи, залежність від інших, коли інші 

вирішують, хто ти є, і ти позбавлений можливості виправдатися». 

Немаркованим членом опозиції стає зміст однойменного концепту в 

християнській картині світу: «пекло – це я сам, моє рабство гріху, залежність 

від гріха».  

У концептуальному просторі нетривіального тексту закладена як 

альтернативність смислової інтерпретації, так і можливість її пояснення із 

залученням концептуальних мотиваторів (прототипів, архетипів, стереотипів, 

лінгвокультурних концептів тощо, що дозволяють обгрунтувати авторську і 



альтернативну моделі подій) і подолання за допомогою  концептуального 

коду, який встановлює зв'язок між мотиваторами і, відповідно, розв’язує 

певну проблему –  світоглядну, ідеологічну, психологічну та ін.  

Так, в аналізованому тексті опозиційні характеристики концепту є 

похідними від ціннісної дихотомії більш узагальненого рівня: розуміння 

концепту «свобода» (концептуального мотиватора) Сартром (свобода – 

звільнення через самовиправдання, скасування минулого, свого гріха новою 

інтерпретацією власних вчинків) і в християнській картині світу: свобода – 

звільнення через самоосуд, покаяння і добрі справи. Розв’язання протиріччя 

можливо за допомогою концептуального коду: поки ти живий, завжди можна 

«вийти з кімнати» і змінити своє минуле новими вчинками. 

Отже, крім концептуального простору і концепту-ідеї, концептуальні 

параметри дискурсу включають концептуальний мотиватор і 

концептуальний код. 

Під концептуальним мотиватором ми розуміємо архетипи 

колективного підсвідомого, лінгвокультурні концепти (в наративах, 

діалогічному мовленні, художніх текстах), ціннісні прототипи (зло-добро, 

життя-смерть, смиренність-гординя, порядок-анархія, щирість-фальш, 

спокутування-безкарність, закон-беззаконня, справедливість-

несправедливість), стереотипи, ідеологеми колективної свідомості (в 

інституціональних дискурсах), а також будь-які інші структури знань, що 

визначають загальнолюдські і групові ціннісні орієнтири, узагальнюють 

соціокультурні цінності, потреби, якості і дозволяють обґрунтувати 

авторську та альтернативну авторській моделі подій. 

Концептуальний код – концептуально-смисловий зв'язок між 

мотиваторами, який нейтралізує концептуальну опозицію, виявляє і розв’язує 

певну (світоглядну, ідеологічну, психологічну та ін.) проблему, пропонуючи 

оптимальний сценарій розвитку подій. Найчастіше, такий код організований 

структурами, аналогічними міфемам К.Б. Леві-Строса [17], що є мінімальним 



смисловим простором, в межах якого визначаються і гармонізуються 

протилежності: «щоб перемогти зло, добро само повинно перетворитися на 

зло (вбити лиходія, чудовисько)». Наприклад, у сучасному міжнародно-

правовому дискурсі опозиція концептів «рівність» (прав і обов'язків держав) і 

«нерівність» (неоднакові можливості реалізації прав внаслідок економічного 

розвитку, обмеженості природних і технологічних ресурсів), яка, у свою 

чергу, обґрунтовується концептуальними мотиваторами «юридична 

справедливість» і «фактична справедливість», усувається концептуальним 

кодом: «Порушення принципу юридичної рівності для досягнення фактичної 

через надання додаткових прав і переваг певним державам». Такий код 

визначає вектор розвитку міжнародно-правових цінностей, спрямованих на 

«вирівнювання умов для досягнення рівності результату», і реалізується в 

нормах, які передбачають преференції в торгівлі, права і пільги в силу 

особливого географічного положення держав та ін. (Кравченко) 

Отже, ланками когнітивно-концептуального дискурс-аналізу є, на наш 

погляд, пошук (а) пропозиційної характеристики, що забезпечує цілісність 

концепту тексту, (б) її дихотомічного відповідника як механізму 

забезпечення смислової амбівалентності тексту, внутрішньої суперечливості, 

можливості різних сценаріїв розвитку подій; (в) концептуальних мотиваторів 

(архетипів, прототипів), які уособлюють загальнолюдські цінності або 

обумовлюють етномаркованість, культурну маркованість, ідеологічну 

відміченість представленої текстом і альтернативної версій реальності; (г) 

встановлення смислового зв'язку між опозиційними мотиваторами як 

концептуального коду для вирішення певної (зазвичай, світоглядної) 

проблеми (див. аналіз нижче).  

Відповідно, запропонована у цій праці методика дослідження 

когнітивно-концептуальних параметрів дискурсу інтегрує (1) наше бачення 

концептуального простору тексту як структурованого дихотомічними 

ознаками концепту-ідеї (підґрунтям альтернативної смислової інтерпретації),  

які обґрунтовуються концептуальними мотиваторами і гармонізуються 



концептуальним кодом – механізмом розв’язання певної світоглядної, 

ідеологічної, психологічної проблеми; (2) елементи методики когнітивного 

моделювання тексту / дискурсу, що базується на теорії Тойна ван Дейка, (3) 

елементи методики структурного аналізу міфу, представленої, зокрема, в 

роботах К.Б. Леві-Строса. Такий синтез виправданий перетином 

методологічних і змістовних завдань когнітивного та структурного аналізу. 

Так, У. Еко визначає структуру як результуючу модель спрощуючих 

операцій, що дозволяє розглядати явище з однієї єдиної точки зору й 

«іменувати аналогічним чином різні речі» [1998, с.63-65]. Подібну мету 

переслідує і когнітивний аналіз дискурсу: звести будь-які великі 

послідовності семантичних структур «в кілька семантично організованих 

макропропозиций». Кінцева мета когнітивного аналізу – виявлення 

ситуаційної моделі світу автора, яку він свідомо чи підсвідомо пропонує або 

нав'язує адресату. Таку модель можна порівняти з концептуальним кодом, що 

пояснює спосіб представлення подій у тексті, логіку розвитку ідей автором і 

т.п. Аналогічну мету ставить перед собою і структурний аналіз міфу: 

запропонувати логічну модель, код для вирішення певної світоглядної 

проблеми.  

5.1. Методика дослідження когнітивно-концептуальних параметрів 

дискурсу.  

Методика когнітивно-інтерпретаційного аналізу як заключна частина 

інтегративного методу дискурс-аналізу включає:  

1) Визначення змістовних фрагментів, які експлікують події, стан речей, ідеї, 

уявлення, знання. 

2) Відбір кореферентних фрагментів і їх редукція до пропозицій, які 

виявляють ситуаційну модель автора. 

3) Виявлення дихотомічності, амбівалентності базисних структур тексту, що 

відображають можливість варіативного уявлення та інтерпретації подій 

суб'єктами з різними ситуаційними моделями.  



4) Визначення імпліцитних смислів і їх упорядкування в пропозиції; розподіл 

пропозиций, які (а) підтверджують авторську модель подій  (б) виявляють 

альтернативну ситуаційну модель (можливість іншого сценарію розвитку 

подій і їх інтерпретації, що відрізняється від авторської). 

5) Виявлення явних і прихованих каузальних характеристик тексту на основі 

розмежування фрагментів, які просто слідують один за одним або 

знаходяться один з одним в причинно-наслідкових відносинах. 

6) Упорядкування всіх виявлених пропозиций на основі спільності 

концептуальних мотиваторів: наприклад, для дихотомічної пари «доступ» і 

«заборона» об'єднуючим може бути концепт «свобода» як рівний доступ, що 

не порушує свободи інших (= рівна заборона); поняття «безробіття» і 

«самотність» є гомогенними, оскільки конструюють пропозиційну частину 

концепту «соціальна незатребуваність».  

7) Виявлення структурного закону, концептуального коду, що пояснює 

смислову опозицію і визначає найбільш оптимальний сценарій розвитку 

подій. Найчастіше, такий код організований структурою, подібною до 

міфеми. 

Згідно з запропонованою моделлю аналізу, проаналізуємо фрагмент 

міжнародно-правового дискурсу.  

Принципы использования государствами искусственных спутников 

Земли для международного непосредственного телевизионного вещания 

А. Цели и задачи 

1. Деятельность в области международного непосредственного 

телевизионного вещания с помощью спутников должна осуществляться 

таким образом, чтобы она была совместимой с суверенными правами 

государств, включая принцип невмешательства, а также с правом каждого 

искать, получать и распространять информацию и идеи, как это 



зафиксировано в соответствующих документах Организации Объединенных 

Наций. 

2. Такая деятельность должна способствовать свободному 

распространению информации и знаний в области культуры и науки и 

взаимному обмену ими, содействовать развитию образования, социальному 

и экономическому развитию, особенно в развивающихся странах, повышать 

качество жизни всех народов и обеспечивать досуг при должном уважении 

политической и культурной целостности государств. 

3. Соответственно эта деятельность должна осуществляться таким 

образом, чтобы она была совместимой с развитием взаимопонимания и 

укреплением дружественных отношений и сотрудничества между всему 

государствами и народами в интересах поддержания международного мира 

и безопасности. 

В. Применимость международного права 

4. Деятельность в области международного непосредственного 

телевизионного вещания с помощью спутников должна осуществляться в 

соответствии с международным правом, включая Устав Организации 

Объединенных Наций, Договор о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела1, от 27 января 1967 года, применимые положения 

Международной конвенции электросвязи и ее Регламента радиосвязи и 

международных документов, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами и прав человека. 

С. Права и блага 

5. Каждое государство имеет равное право осуществлять деятельность в 

области международного непосредственного телевизионного вещания с 

помощью спутников и санкционировать осуществление такой деятельности 

лицами и организациями, находящимися под его юрисдикцией. Все 



государства и народы имеют право на такую деятельность и должны 

пользоваться благами от ее осуществления. Доступ к технологии в этой 

области должен быть открыт для всех государств без дискриминации на 

условиях, взаимно согласованных всеми заинтересованными сторонами. 

6. Деятельность в области международного непосредственного 

телевизионного вещания с помощью спутников должна основываться на 

международном сотрудничестве и поощрять его. Такое сотрудничество 

должно быть предметом соответствующих договоренностей. Особое 

внимание должно уделяться нуждам развивающихся стран в деле 

использования международного непосредственного телевизионного вещания 

с помощью спутников в целях ускорения их национального развития. 

ПРИКЛАД АНАЛІЗУ: 

Експліцитний зміст нормативних статей тексту редукується у такі 

пропозиції:  

1. Правомірність Документу: редукція статей А1, А3 і заключний фрагмент 

А2, В5, що регламентують необхідність відповідності Документу принципам 

ООН: дотримання міжнародного миру і безпеки, суверенної рівності, 

співробітництва у вирішенні міжнародних проблем, рівноправності, поваги 

прав людини та основних свобод. 

2) Наступність Документу: узагальнення змісту статті Б4 і заключної 

частини А1, що зазначають його відповідність документам ООН і 

міжнародного космічного права.  

3). Дотримання принципам свободи і рівноправності.  

4). Врахування інтересів країн, що розвиваються. 

Зважаючи на те, що принципи рівноправності і свободи є нормами, 

відповідно, Статуту ООН і космічного права, на змістовному рівні 1-3 

пропозиції можуть бути підпорядковані першій пропозиції правомірність 



Документу, визначаючи її статус як макропропозиціі. Пропозиція 

«врахування інтересів країн, що розвиваються» не є узагальненням принципу 

або конвенційної норми міжнародного права, тому вона не підпорядкована 

першій пропозиції і утворює окремий семантичний компонент тексту. 

У свою чергу, правомірність (законність) є одним з ознак концепту 

«юридична / інституційна справедливість» з пропозиційним центром 

«рівність перед законом» (справедливість як рівність для рівних).  

Цей концепт утворює відносини ціннісної дихотомії з концептом-прототипом 

«природно-правова справедливість» (справедливість як «нерівність для 

нерівних»), що в даному тексті визначається пропозицією «врахування 

інтересів країн, що розвиваються». 

Отже, поряд з пропозиціями, що структурують запланований авторами 

концепт-ідею «рівність» із ознаками доступ, свобода, універсальність, не 

менш значущими в концептуальному відношенні є фрагменти тексту, які 

виявляють семи баланс, пропорційність, компенсація, відшкодування, 

перевага, захист, диференціація, інтегровані концептом «нерівність».  

Попередній висновок про концептуальну поляризацію, що виявляє 

внутрішню діалогічність Документа і ціннісно-смислову опозицію, пов'язану 

з різними інтересами двох груп адресатів-інтерпретаторів (з одного боку, це 

«космічні держави», з іншого – держави, які не мають доступу до космосу), 

підтримується результатами наступного етапу когнітивного аналізу тексту - 

визначенням імпліцитних смислових компонентів і їх упорядкуванням в 

пропозиції. 

Імплікація 1 ґрунтується на лексичних і синтаксичних засобах, що 

створюють смислову опозицію «рівність» - «перевага / диференціація»: 

Каждое государство имеет равное право осуществлять деятельность в 

области международного непосредственного телевизионного вещания с 

помощью спутников (сема «рівність»)  –  Особое внимание должно 



уделяться нуждам развивающихся стран (семи «перевага», 

«диференціація»).  Такая деятельность должна способствовать свободному 

распространению информации и знаний (…) особенно в развивающихся 

странах (семи «перевага», «диференціація»). 

Оскільки семи «перевага / диференціація» суперечать обсягу поняття 

«рівність» (рівні права повинні виключати переваги), результатом смислової 

колізії стає імплікація: «переваги» необхідні тому, що не всі країни можуть 

скористатися рівними правами.  

Імплікація 2 виявляється на основі встановлення каузальних відносин 

між смисловими компонентами статті А2: зокрема, переміщення умовного 

звороту при должном уважении политической и культурной целостности 

государств в кінець висловлювання, в його рему, відокремлену від 

тематичної частини «деятельность должна способствовать свободному 

распространению информации» чотирма рядками, дозволяє зробити 

висновок про те, що синтаксична структура статті виконує особливу 

смислорозрізнювальну функцію: тематична частина, ускладнена 

уточнюючим оборотом і дев'ятьма однорідними членами, слугує 

розгорнутим аргументом, що відволікає увагу від негативного аспекту 

космічної діяльності – можливості порушення телевізійним мовленням з 

космосу принципу суверенітету держав. 

Імплікації 1 , 2 упорядковуються в пропозиції : 1 ) країни, що розвиваються 

не можуть скористатися рівними правами з космічними державами; 2 ) 

країни, що розвиваються, можуть понести збитки при реалізації прав 

іншими державами.  

Пропозиції, вилучені завдяки імплікаціям, підтримуються 

імплікатурами. .  

Імплікатура 1 – результат порушення максими кількості інформації за 

допомогою надлишкових повторів, що акцентують, з одного боку, смисл про 



«рівноправність (Каждое государство имеет равное право осуществлять 

деятельность …; Все государства и народы имеют право на такую 

деятельность; «для всех государств без дискриминации») і, з іншого боку, 

про «вигоду» для країн, що розвиваються (содействовать развитию 

образования, социальному и экономическому развитию, особенно в 

развивающихся странах; Особое внимание должно уделяться нуждам 

развивающихся стран (…).  

Відсутня смислова ланка, що має пояснювати надмірність інформації і 

смислове протиріччя (рівні права повинні виключати переваги), 

заповнюється комунікативною імплікатурою: «використання штучних 

супутників Землі для міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення 

може розглядатися як порушення принципу рівноправності (= дискримінація) 

щодо держав, що не мають доступу до космосу». Імплікатура 

підтверджується інтертекстуальним аналізом текстів з аналогічною темою 

(регламентація прав держав здійснювати БТМ) і аргументами (держави, що 

не є космічними державами і не мають супутників, не можуть реалізувати 

прав, передбачених принципами БТМ). Зокрема, розбіжності представників 

держав при обговоренні принципів БТВ зафіксовані текстами Комітету 

Генеральної Асамблеї з Космосу. 

 Імплікатура 2 також пов'язана з порушенням максими кількості 

інформації і активується змістовним повтором «діяльність не повинна 

порушувати суверенних прав держав»: Деятельность (…) должна 

осуществляться таким образом, чтобы она была совместимой с 

суверенными правами государств, включая принцип невмешательства; 

обеспечивать досуг при должном уважении политической и культурной 

целостности государств. Відсутня смислова ланка заповнюється 

імплікатурою «вторгнення в інформаційний простір держав може бути 

порушенням його суверенітету» – як семантичного висновку з зазначених 

нормативних висловлювань на основі пресупозицій про те, що, крім 



мовлення, супутники здатні виконувати інші функції (сканувати інформацію 

про природні ресурси, військові об'єкти тощо), порушуючи принцип 

суверенітету держав. 

Пропозиції «порушення суверенітету», «порушення рівноправності» 

утворюють ціннісно-смислову опозицію з експлікованими текстом 

концептами «правомірність» і «наступність». Логічним кодом до розв’язання 

протиріччя і встановлення смислового зв’язку між опозиційними смислами є 

дихотомічні пари прототипних цінностей, що є концептуальним 

обґрунтуванням сучасної міжнародно-правової ідеології (МПД).  

Ціннісно-смислова колізія, виявлена когнітивним аналізом даного 

Документа,  має подвійне прототипне обґрунтування. З одного боку, це 

дихотомічний взаємозв’язок концептів «суверенітет» і «загальне благо», з 

іншого –  концептів «юридична / інституційна справедливість» і «фактична 

(компенсаторна) справедливість». 

Концепт «суверенітет» інтегрує в міжнародно-правовому дискурсі 

нормативні смисли, структуровані пропозиціями «національна безпека», 

«територіальна недоторканність», «внутрішня компетенція держави». 

Концепт «загальне благо» є когнітивною базою нормативних смислів, що 

регулюють режим «res omnius communis» (загальної спадщини людства), у 

тому числі «принципу свободи дослідження та використання космічного 

простору і небесних тіл». У свою чергу, всередині нормативних комплексів, 

організованих дихотомічними концептами «суверенітет» і «загальне благо», 

виділяються підгрупи опозицій, пов’язаних з субконцептами «національне-

універсальне», «заборона-доступ» (в даному тексті «доступ» реалізується у 

праві користуватися «загальним благом», здійснюючи діяльність з БТМ, а 

«заборона» – не порушувати під час такої діяльності суверенітету як 

політичної і культурної цілісності держава).  

Відповідно, найбільш оптимальний сценарій розвитку міжнародного 

космічного права можна представити у вигляді логічного коду-міфеми, в 



межах якої можливе вирішення ціннісно-смислової колізії: «відмова від 

частини суверенних прав на користь «загального блага» – освоєння 

загальної спадщини людства».  

У свою чергу, оскільки будь-яка відмова від прав потребує 

компенсаторних механізмів, що висвітлюється у концептуальному просторі 

міжнародно-правових текстів як ціннісно-смислове протиріччя «рівність» - 

«перевага / диференціація» (див. аналіз вище). Прототипним обґрунтуванням 

такої ціннісної колізії є дихотомічний взаємозв'язок концептів «юридична / 

інституційна справедливість» і «фактична (компенсаторна) справедливість. 

Першій організований пропозицією «рівність перед законом» 

(справедливість як рівність для рівних) і є прототипною складовою 

імперативних норм міжнародного права і конвенційних галузевих норм (коди 

«правомірність» і «наступність», виділені на основі аналізу експліцитної 

інформації тексту), а також норм, інтегрованих концептом «загальне благо», 

що регламентують принцип свободи для «рівних», яким не можуть 

скористатися всі держави внаслідок обмеженості своїх технологічних і 

матеріальних ресурсів.  

Концепт «фактична (компенсаторна) справедливість має пропозиційний 

центр «природно-правова рівність» (справедливість як «нерівність для 

нерівних») і є прототипним смисловим обґрунтуванням норм, що 

забезпечують режим пільг і преференцій для нерівних суб'єктів 

міжнародного права з метою «вирівнювання умов для досягнення рівності 

результату». 

У свою чергу, всередині нормативних комплексів, організованих 

концептуальною дихотомією «інституційна» і «фактична» справедливість, 

виділяються підгрупи опозицій, пов’язаних з субконцептами «гомогенність –  

гетерогенність», «зрівняння – диференціація», «пропорційність – 

компенсація». 

Когнітивний аналіз текстів, що представляють різні галузі міжнародного 

права, дозволяє нам представити «логіку» розвитку сучасного міжнародно-



правового дискурсу як балансування між двома нормативно-ціннісними 

опозиціями: «суверенітет - загальне благо» і «юридична справедливість - 

компенсаторна справедливість». 
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