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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Центром уваги сучасних мовознавчих студій є встановлення ролі мови у 

побудові мовних та концептуальних картин світу, та принципів їх 

функціонування у мовному середовищі. Ці питання розглядаються у річищі 

сучасних лінгвокультурологічних, лінгвокогнітивних, лінгвоконцептологічних 

досліджень. Однією з актуальних проблем у цьому плані є дослідження 

формування та функціонування образу іншої країни в певній лінгвокультурі, 

зокрема формування образу України у французькій мовній картині світу та її 

функціонування в сучасному дискурсі міжнародних відносин. Серед 

найважливіших питань, яке розглядає сучасна лінгвокогнітологія – проблема 

мисленнєвої основи мовних структур та їх мовленнєвої реалізації. У зв’язку з 

цим особливо актуальними стають міждисциплінарні підходи, які поєднують 

вивчення лінгвокогнітивної сфери людського мислення і відповідних мовних 

одиниць, якими вона оперує, та принципів, які зумовлюють прагмадискурсивні 

особливості їх функціонування і взаємодії в різних планах мовленнєвої 

комунікації. Таким чином, вивчення формування певної лінгвоконцептосфери 

та її функціонування в дискурсивному середовищі потребує розгляду цих 

питань у дискурсивному плані з урахування прагматичних настанов учасників 

комунікативного процесу. 

Теоретико-методологічною основою  роботи є праці зарубіжних і 

українських науковців зі сфери лінгвокультурології та лінгвоконцептології 

(М.М. Болдирєв, А.Д. Бєлова, А. Вежбицька, С.Г. Воркачов, М.Р. Гарєєва, В.Й. 

Карасик, Т.Л. Кацберт, М. Джонсон, Дж. Лакофф, О.М. Кагановська, О.С. 

Кубрякова, О.Ю. Моісеєнко, О.І. П’єцух, Н.М. Попова, С.І. Потапенко, Л.Л. 

Славова, Ю.С. Степанов, М.О. Суслова), медіалінгвістики (Н. Луман, А.В. 

Покровська, Г.Г. Почепцов, О.В. Семида, Є.Б. Тихомирова, Т.В. Угрин, 

П.Шародо), дискурсології (М. Фуко, Т. Ван Дейк, Н. Ферклу, Р. Водак, Р. 

Якобсон, М.М. Бахтін, М. Пеше, П. Рікер, Н.Д. Арутюнова, В.Б. Бурбело,  І.Г. 

Лепетюк), лінгвопрагматики (Ф.С. Бацевич, Дж. Остін, Дж. Серль, О. Дюкро,  

П. Грайс, В.В. Каптюрова, Р. Лакофф, Дж. Ліч, Л.М. Мінкін, І.С. Шевченко, 

О.П. Коваленко), політичного дискурсу (І.С. Бутова, Т.А. ван Дейк, Г.Г. 

Почепцов, О.М. Афанасьєва, А.Б. Романюк, А.В. Заяць, О.І. Чередниченко, 

П.Г.Крючкова, В.І. Герасимов, М.В. Ільїн,  В.З. Демьянков, А.П. Загнітко,  Н.В. 

Кондратенко, М. Гейс, Дж. Пококс), дискурсу міжнародних відносин (М.М. 

Гнатюк, О.М. Красненко, Ю.Я. Тишкун), теорії міжнародних відносин (Г. 

Моргентау, Дж. Розенау, М. Каплан, Дж. Най та багато інших), комунікації  

(С.Д. Абрамович, Т.З. Адамьянц, Ф.С. Бацевич, В.Б. Бурбело, Ю.Габермас, К. 

Дойч, Т.М. Дрідзе, В.Б.Касевич, В.Б.Кашкін, К.Кербра-Ореккйоні,  В.П. 

Конецька, Ю.В. Косенко, В. Красних, Н.А.Орєховська, О.О. Селіванова, О.А.  

Семенюк, А.В. Соколов, Й.А. Стернін, О.М. Холод, М.Ю. Чікарькова, Ф.І. 

Шарков, П. Шародо та ін), медіалінгвістики (П.Шародо, Л. Мановіч, К.С. 

Серажим, О.І. Чередниченко, В.І. Карабан, В.Б. Бурбело, Л.І. Шевченко, О.О. 

Селіванова, Н.П. Шумарова, Т.В. Радзієвська, Н.В. Костенко та ін.). 
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Актуальність дослідження зумовлено потребами комплексного вивчення 

лінгвокогнітивних засад формування лінгвоконцептосфери іншості та її 

функціонування в певному дискурсивному середовищі, зокрема формування 

образу України у французькій мовній картині світу та її функціонування в 

сучасному дискурсі міжнародних відносин. Вивчення цих питань зумовлено 

також зростаючою роллю засобів масової інформації, підвищеною увагою 

суспільства до проблематики міжнародних відносин, інтенсивністю розвитку 

політичних технологій. 

Мета роботи полягає у встановленні лінгвокогнітивних і 

прагмадискурсивних особливостей формування образу України у французькій 

мовнокультурній картині світу та його функціонування у сучасному 

французькому дискурсі міжнародних відносин. 

Відповідно до поставленої мети у роботі формулюються і вирішуються 

такі завдання:  

 проаналізувати основні підходи у тлумаченні понять концепту і 

концептосфери; 

 виділити основні принципи прагматичного та дискурсивного аналізу, 

передусім у їх застосуванні до медіа дискурсу;   

 виокремити ключові концепти образу іншої країни в галузі 

міжнародних відносин; 

 виявити та описати загальні тенденції становлення і розвитку 

концептосфери образу України у французькій лінгвокультурі; 

 встановити лінгвопрагматичні особливості функціонування 

використання цієї концептосфери у дискурсі міжнародних відносин 

сучасних французьких ЗМІ. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах  

наукової теми Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка: «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» 

(16 БФ 044-01), затвердженої Міністерством освіти і науки України. Тему 

дисертації затверджено вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 23 грудня 

2013 року). 

Об’єктом цієї роботи є концептосфера образу України у французькій 

лінгвокультурі.  

Предметом дослідження є лінгвокогнітивні та лінгвопрагпрагматичні 

особливості формування та функціонування образу України у дискурсі 

міжнародних відносин сучасних французьких ЗМІ. 

Матеріалом дослідження стали періодичні французькі видання та медійні 

матеріали за 2012-2018 роки: Le Monde, Le Figaro, La Croix, Le Parisien, 

Libération, 20 minutes, Le Monde Diplomatique; історіографічні джерела та 

тексти різних жанрів (літературних, історіографічних, дипломатичних, 

мемуарів, медійних) ХІ-ХХ ст. 

Поставлена мета і завдання, розв’язання яких потрібне для її досягнення, 

зумовлюють вибір методів дослідження, а саме: теоретичного аналізу і 
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узагальнення даних для розробки методологічних засад дослідження, що 

включає в себе прийоми спостереження, інтерпретації, зіставлення та 

узагальнення; комплексного контекстуального аналізу з метою виокремлення 

та всебічного опису концептосфери іншості, втіленої в образі України,  у 

французькій лінгвокультурній картині світу; концептуального аналізу для 

встановлення та опису базових складових цієї концептосфери; 

лінгвокультурологічного аналізу для виокремлення основних параметрів 

етнонаціональної специфіки аналізованої концептосфери; діахронічного аналізу 

для встановлення та характеристики основних етапів формування і розвитку 

концептосфери України у французькій лінгвокультурі; семантичного, 

прагматичного і дискурсивного аналізу з метою виявлення та опису 

особливостей функціонування концептосфери образу України у французькому 

медійному дискурсі; методу лінгвістичного опису для встановлення 

особливостей вербалізації основних концептів засобами французької мови. 

Наукову новизну роботи зумовлено відсутністю детального 

комплексного опису концептосфери образу України у французькому дискурсі 

міжнародних відносин. У роботі вперше описано формування образу України у 

французькій лінгвокультурі, виявлено його основні концептотвірні осередки та 

встановлено динаміку їх розвитку; здійснено лінгвоконцептологічний та 

лінгвопрагматичний опис їх функціонування в сучасному французькому 

дискурсі міжнародних відносин на матеріалі ЗМІ.  

Теоретичне значення роботи. Результати дослідження концептів, які 

належать до концептосфери іншості на прикладі образу України у галузі 

міжнародних відносин, поглиблюють знання про лінгвоконцептологічні та 

лінгвопрагматичні засади їх формування і функціонування у сучасному 

французькому медійному дискурсі міжнародних відносин, що є внеском у 

розвиток когнітивної лінгвістики, лінгвопрагматики, дискурсології французької 

мови. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати можуть 

бути використані у нормативних і спеціальних курсах з лексикології 

французької мови, комунікативних практик, дискурсології, медіалінгвістики, 

лінгвопрагматики, в укладанні підручників і посібників з цих дисциплін, у 

практиці міжкультурної французько-української комунікації в галузі 

міжнародних відносин. 

Особистий внесок дисертанта. Усі теоретичні та практичні результати 

дослідження отримані автором самостійно. 

Положення, які виносяться на захист: 

1. Міжнародні відносини утворюють власне концептуальне поле, яке 

засновується передусім на основних смислових компонентах самого поняття 

«міжнародні відносини», в якому можна виділити три складові частини. 

Перший смисловий компонент, який є основним, показує міжнародні відносини 

як певне сукупне явище, пов'язане з життям «народів». Другий зі смислових 

компонентів поняття «міжнародні відносини» вказує на значущість 

інформаційно-матеріального характеру «відносин» як процесу взаємодії між 
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суб'єктами. А функціональна визначеність міжнародних відносин фокусується 

як прояв головного в процесі взаємодії «між» народами, на що і вказує цей 

третій смисловий компонент. Ці складові актуалізують глибинну семантичну 

основу поняття «міжнародні відносини», яка включає семи взаємності, пошуку 

спільності, зближення і водночас іншості, диференціації, що урівноважують 

одне одного в динаміці реляційної взаємодії. 

2. Важливою складовою концептуального поля міжнародних відносин є 

образ іншості, іншого народу, який концептуалізується у взаємодії різних 

чинників як складова загальної національної лінгвокультурної картини світу; як 

концептуальна складова різних сфер міждержавної діяльності – 

зовнішньополітичної, зовнішньоекономічної, юридичної, дипломатичної; як 

сфера висвітлення в ЗМІ, яка формує громадську думку; як галузь наукового 

пошуку.  

3. Розглядаючи концепцтосферу зовнішньої політики, можна 

сформувати систему уявлень про «зовнішню поведінку» тієї чи іншої держави, 

про її роль та наміри на міжнародній арені. При цьому зміни у 

зовнішньополітичних реаліях спричинюють зміни у лінгвоконцептуальному 

полі дискурсу міжнародних відносин, яке є динамічним утворенням, що 

постійно перебуває у процесі розвитку. 

4. Становлення концептосфери образу України як іншої країни у 

французькій лінгвокультурі в цілому, а також у сфері міжнародних відносин та 

її висвітлення в медіа дискурсі, засновується на принципах зіставлення з 

системою культурних уявлень лінгвокультури – реципієнта певної доби. Ця 

концептосфера формується у напрямку енциклопедичного (тезаурусного) 

представлення і має власні семантичні домінанти в залежності від сфери 

функціонування й актуальних на той момент чинників політичного, 

економічного, мовнокультурного порядку.   

5. У різні історичні періоди спостерігається формування різних 

семантичних домінант у розвитку образу України. Доба середньовіччя 

характеризується представленням образу України в дихотомічній опозиції Свій 

/ Чужий, є фрагментованою і фактологічно недостовірною. У козацьку добу 

(XVI – XVIII ст.) опозиція Свій / Чужий набуває все більшої оцінної 

амбівалентності; формується досить цілісне уявлення про країну у сукупності її 

енциклопедично визначених складових; посилюється сема реляційності як 

певного геополітичного інтересу; формуються етнонаціональні стереотипи.  У 

XIX–XX ст. Україна певним чином втрачає лінгвоконцептуальні ознаки 

незалежності як державності та розглядається через меронімічну призму 

частини імперії (Російської, СРСР). 

6. У добу незалежності (кінець XX – початок XXI ст.) представлення 

України у дискурсі міжнародних відносин французьких ЗМІ  відиляється за 

такими ознаками: поступове виокремлення з «імперського» концептуального 

простору; визначення основних семантичних домінант відбувається під 

впливом глобальних подій трансформаційного типу – Чорнобильська 

катастрофа, Помаранчева революція, Майдан 2013-2014 рр., сучасні події на 
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сході України;  розподіл домінант іншості / подібності відбувається у 

протиставленні ознак належності до сфер російського впливу / прагнень 

«європейськості». Реляційна складова виявляється в концептуалізації інтересів, 

які визначаються такими концептами «проблематизації» образу України, як 

залежність / незалежність, зрілість / незрілість, корупція, реформи, олігархія, 

українська криза. 

7. Основними лінгвопрагматичними засобами представлення України у 

сучасному французькому медіадискурсі міжнародних відносин виступає оцінна 

амбівалентність, проблематизація, опосередкованість, а саме представлення 

української проблематики через призму інших відносин, передусім україсько-

російських, а також поліфонічність у зіставленні точок зору, що є характерним 

також для полеміки у мережевому середовищі стосовно медіа висвітлення 

українських реалій.  

8. Вербалізація концептосфери образу України здійснюється за 

допомогою низки лінгвостилістичних засобів, чільне місце серед яких посідає 

метафоризація. Провідною виступає театральна метафора представлення 

політичного життя, а також порівняння українських політиків з прецедентними, 

передусім національно маркованими, релевантними для історії Франції 

історичними постатями. Нерідко у представлення українських політиків 

домінантною виступає негативна оцінка, застосовується прийом навішування 

ярликів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації відображено у доповідях на наукових конференціях різного рівня: 

Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Мова і література в 

глобальному і локальному медіапросторі» (Київ, квітень 2016 р.) Міжнародній 

науково-практичній конференції «Зовнішня політика і дипломатія України: 

Український і світовий досвід» (Київ, грудень 2015 р.), Всеукраїнські наукові 

читання за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» 

(Київ, квітень 2015 р.), Всеукраїнська наукова конференція за участі молодих 

учених  «Філологічна  наука  в  інформаційному  суспільстві»  (Київ,  квітень 

2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації висвітлено у шести 

одноосібних статтях автора, опублікованих у фахових виданнях ДАК України 

та зарубіжних виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаної літератури (240 позицій), списку довідкових джерел (12 позицій) і 

джерел ілюстративного матеріалу (78 позицій). Загальний обсяг дисертації 

становить 232 сторінки, обсяг основного тексту – 200 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір і актуальність теми, визначено об’єкт та 

предмет дослідження, сформульовано його мету і завдання, вказано матеріали, 

джерела і методи дослідження, визначено наукову новизну, теоретичне 



7 
 

значення і практичну цінність роботи, вказано дані про апробацію результатів 

дисертації, публікації, структуру роботи. 

У першому розділі «Сучасні підходи до тлумачення поняття 

«концептосфера» узагальнено основні підходи до розуміння терміну 

«концепт» та проаналізовано його головні типи; розглянуто поняття 

концептосфери у його застосуванні до об’єкта дослідження. Критичний аналіз 

сучасних підходів до визначення і аналізу концепту показав складність цього 

поняття та неоднозначність його інтерпретації у сучасному мовознавстві.  

Сукупність концептів, об’єднаних спільною семантичною домінантою   

утворює концептосферу, яка має ознаки семантичної стабільності основного 

поняттєвого ядра і динаміки в історичному розвитку її значеннєвих 

компонентів, зумовленого взаємодією мовних і немовних чинників у її 

формуванні та функціонуванні. Розглянуто також питання кореляції процесів 

концептуалізації, категоризації та номінації, концепту і значення, інтеграції як 

одного із способів концептуалізації, формування етнонаціональних уявлень і 

стереотипів, які входять до власного поля наукового пошуку сучасної 

концептології.  

Водночас, головною особливістю сучасних концептологічних досліджень 

є їх міждисциплінарний характер, адже всебічний розгляд концепту вимагає 

поміщення його в певну соціальну реальність з її цінностями, уявленнями, 

традиціями тощо, в результаті чого відбувається його «концептуалізація»  

широкому значенні, а отже, застосування комплексного підходу, який поєднує 

вивчення структурно-семантичних,  функціональних та прагмадискурсивних 

його аспектів. Функціонування концептосфери нероздільно пов’язано з 

прагматичними настановами мовленнєвого використання її компонентів. Сама 

процедура позначення пов’язується з певною метою – чому і для чого 

відбувається означення, а також з певним ставленням до позначуваного. Так 

відбувається «телеологічна семантизація», у процесі якої знак поміщається в 

певну систему відношень, релевантних для цього середовища. У цьому процесі 

головну роль відіграє позиціювання актора – особи чи групи осіб, які 

позначають щось для когось з певною метою. Позиціювання визначається 

потребами, інтересами, цілями цих акторів і необхідністю вирішення певних 

проблем. Таким чином, застосування прагмадискурсивного підходу дозволяє 

розглянути функціонування концепту чи концептосфери в процесах 

формування громадської думки, системі міжнародних відносин та їх 

репрезентації в ЗМІ. 

Цим зумовлено необхідність включення до розробки теоретичних засад 

дослідження прагмадискурсивного виміру функціонування концептосфери у 

лінгвокультурній картині світу, передусім основних підходів до вивчення 

дискурсу, зокрема дискурсу міжнародних відноси, який посідає особливе місце 

в сучасному світі. Він є дискурсом інституційного типу, який має низку 

жанрових різновидів, таких як дипломатичний, економічний, політичний, 

медійний, які розбудовуються навколо домінанти міжкультурного спілкування 

та репрезентації іншості в певній лінгвокультурі. Водночас аналіз цього типу 
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дискурсу у роботі спирається на вивчення загальних ознак дискурсу, його 

лінгвопрагматичних особливостей та взаємозв’язків з іншими мовленнєвими 

рівнями, а також специфіки політичного дискурсу як безпосередньо 

пов’язаного з дискурсом міжнародних відносин.   

Дискурс не лише відтворює принципи суспільно-діяльнісної організації 

життя спільноти у різних її проявах, але й моделює їх. Передусім ідеться про 

узгоджене позиціювання соціуму, спільноти, групи відносно певного предмета 

через його мовне позначення (вербалізацію) або використання інших 

семіотичних систем, закріплене у значеннєвих парадигмах. Водночас 

значеннєвий вимір доповнюється оцінними, конотативними вимірами, які є 

необхідною складовою системи уявлень, картини світу, концептосфери.  У цій 

дослідницькій песпективі дискурс ЗМІ обрано як основний ресурс медіації між 

міжнародною політикою і суспільством, який формує громадську думку як 

один із головних чинників творення мовнокультурної картини світу. 

Основними теоретико-методологічними положеннями дослідження є такі: 

1) концептосфера образу іншої країни у площині міжнародних відносин 

розбудовується навколо основних концептотвірних осередків; 2) до цих 

осередків ми відносимо реляційність, учасників процесу та їх інтереси, 

стратегію взаємин; 3) в залежності від конкретних учасників міжнародних 

відносин формуються їх відповідні образи та набувають дискурсивного виміру 

мета (інтереси) та стратегії їх досягнення у взаємодії цих міжнародних акторів. 

При цьому базова когнітивна схема енциклопедичного опису країни включає 

такі складові: географічне положення, природні ресурси, населення, галузі 

економіки, державний устрій, історія, культура, видатні особи. Ці компоненти 

складають основу системи уявлень або концептосфери образу іншої країни як у 

громадській думці, яка формується з різних джерел залежно від історичного 

контексту, так і в спеціальних галузях, таких як міжнародні відносини.  

Водночас формування образу іншої країни відбувається під впливом 

різних чинників та за посередництва різних «призм», «фільтрів» сприйняття й 

інтерпретації цього образу в його цілісності, а також виділення його окремих 

компонентів. У загальній площині громадської думки такими когнітивними 

«фільтрами» виступають зіставлення з уявленнями про власну країну, яка 

зазвичай виступає свого роду референційною моделлю знайомого, належного 

стану речей, та зіставленні і протиставленні Свого та Чужого. У плані 

міжнародних відносин такими концептуальними «фільтрами» виступають 

передусім чинники власного інтересу, позиції та ролі іншої країни в 

загальному геополітичному устрої світу, а також історія відносин з цією 

країною, досвід комунікації з нею, політичні та культурні відмінності та 

подібність. При цьому важливу роль відіграє оцінний компонент, який може 

стосуватися різних компонентів цієї концептосфери або її цілісного 

представлення.  

Також обгрунтовується доцільність застосування діахронічного підходу 

для виявлення та опису основних напрямків концептуалізації і прагматизації 
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образу України у динаміці становлення і розвитку французько-українських 

відносин.  

Розділ 2 «Формування концептосфери образу України та її основних 

лінгвоконцептуальних складових у динаміці розвитку французько-

українських відносин» присвячено діахронічному опису формування образу 

України у французькій лінгвокультурі, починаючи з доби Середньовіччя до 

сучасного періоду, та становленню її основних лінгвоконцептуальних 

складових у динаміці їх розвитку. Проведене дослідження показало, що 

концептосфера образу іншої країни в суспільній думці розбудовується за 

такими семантичними ознаками: спільність / відмінність (за релевантними для 

даної доби політичними, економічними, культурними критеріями), сфери 

взаємодії, вписування в коло власних інтересів. 

Мовна картина світу середньовічної Франції включала ціннісно марковані 

базові концепти, пов’язані з християнською вірою, які протиставляли християн 

іншим віруванням (язичникам), суспільно-політичні концепти вірності 

сюзерену, могутності, військової звитяги, честі, а в добу розвитку куртуазної 

культури до кола домінінтних увійшли концепти морально-психологічного 

плану та відповідної моделі поведінки. Особливу роль у середньовічній 

ментальності відігравали також оцінно марковані концепти чудесного, 

незвичайного. Ці тв інші чинники зумовлювали основні вектори формування 

образу Іншого, іншої країни, передусім вписування цього образу до власних 

культурних моделей у термінах належного / неналежного за ознаками 

віросповідання, кодексу лицарської поведінки тощо. При цьому суспільно 

значуща інформація поширювалася через такі жанри народної культури, як 

епічні пісні, романи, які ставали основою для формування уявлень про світ, про 

своє місці в ньому, про взаємини з іншими. Так, у «Романі про Фіви» 

описується участь у битві руського князя, якого наділено усіма чеснотами, 

характерними для французької середньовічної лицарської моделі:   

«Pancraces fu dus de Roussie : 

Grant los ot de chevalerie; 

Riches hon fu de grant afaire» (Le Roman de Thèbes,1890, vv.5641- 5643), 

Так, через етноцентричну призму у кореляції з концептуальними 

структурами власного світобачення формувався образ України-Русі у 

середньовічній французькій картині світу. При цьому у середньовічній Франції 

формується певна амбівалентність уявлень про Київську Русь, зокрема, 

представлення давніх русичів то як язичників, то як християн.  

Ідентифікація Київської Русі в давньофранцузьких текстах відбувається 

переважно через призму відповідності певним оцінно визначеним критеріям, а 

не вирізненню, окресленню етнонаціональної специфіки. Водночас «іншість» 

виявляється передусім у предметно-економічній галузі, у використанні назви 

країни в усталених прийомах гіперболізації певних ознак чи явищ. Створювана 

у такий спосіб система уявлень про нашу країну не була фактологічно 

достовірною, як загалом і середньовічні уявлення про світ, його будову в 

цілому. Водночас вона доповнювалася з інших документальних джерел і 
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трансформувалася з часом під впливом політичних, економічних, культурних 

чинників.  

У наступні періоди формування образу України у Франції відбувалось у 

взаємодії низки геополітичних, економічних, соціокультурних чинників, 

розвитку контактів різного рівня, у нових культурологічних, цивілізаційних 

форматах, що зумовило подальше концептологічне наповнення образу України, 

її представлення в аксіологічному плані відповідно до ціннісної моделі 

власного соціуму, яка слугувала свого роду концептотвірним прототипом. 

Важливою особливістю формування образу України в ХVI-XVIII ст. є її 

втілення в образі козацтва, а також персоналізація цього узагальненого образу в 

характеристиках його очільників – гетьманів: Б. Хмельницького – «...leur ayant 

donné pour General Bogdan Kmielniski (Ce nom veut dire Theodore)» (Chevalier, 

1663, р. 13), І. Мазепи – «C’était un homme courageux, entreprenant, et d’un 

travail infatigable...» (Voltaire, 1819, р. 151), П. Дорошенка – «Dorosenko General 

des Cosaques, vint baiser la terre en presence de la Hautesse...» (Sieur de La Croix, 

1684, р. 315).   

Новими принципами концептуалізації стають також нові культурні 

установки доби Просвітництва, які, разом із розвитком енциклопедичного 

підходу до створення цілісного образу, розвивають відмінне від попередніх 

епох потрактування іншості. У французьких текстах XVII – XVIIІ ст. 

спостерігається інтерес до походження народу, особливостей його мови, 

етнокультурних особливостей способу життя, побуту, суспільних відносин, що 

виявляється у формуванні специфічних дискурсивних ознак цих описів, де 

переважають оцінні модуси незвичного, амбівалентності позитивного і 

негативного, захоплення й остраху, а також активного використання 

етноспецифічної лексики – власних імен, топонімів, реалій. Посилюється 

«реляційність» цього образу, а саме його представлення у взаєминах з 

Польщею, Московією, Швецією, Османською імперією. Серед основних 

концептуальних складових образу України, включаючи оцінні, можна виділити 

такі: 

 цілковите захоплення країною («ce pays est excellent» (Louis de Ségur, 

1824, р. 366); 

 природні багатства («l’Ukraine est cultivée et riche… est un des pays les 

plus fertiles du monde, et les plus déserts.» (Voltaire, 1819, рр. 149-150).   

 економічна привабливість ( «Les cires sont à si bas prix dans 

l’Ukraine… Le tabac de l’Ukraine est excellent» (Le Mercure de France, 1801, 

р. 425). 

 залежність / незалежність («On verra les pères transmettre à leurs fils 

l’orgueil de l’indépendance, & ne leur laisser pour tout héritage qu’un sabre, 

avec la devise, vaincre ou mourir» (Schérer, 1788, р. 5);  

 амбівалентність національного характеру («Ce terrain est celui des 

Zaporaviens, le plus étrange peuple qui soit sur la terre: c’est un ramas 

d’anciens Russes, Polonais et Tartares, fesant tous profession d’une espèce de 
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christianisme et d’un brigandage semblable à celui des flibustiers.» (Voltaire, 

1819, р. 158); 

 сміливість («Ils ne craignent rien; ils vivent libres; ils affrontent la mort, 

pour le plus léger butin» (Voltaire, 1819, р. 158), 

 гостинність («L’hospitalité est en usage par toute la Petite-Russie» 

(Schérer, 1788, рр. 103-104). 

Специфіка вербалізації концептосфери образу України французькою 

мовою змінюється в часі залежно від загальної культурної домінанти подібності 

чи відмінності. Цим зумовлені, зокрема, відповідні запозичення з української 

чи інших мов на позначення українських реалій у XVII-XVIII ст. – топоніми, 

власні імена видатних особистостей, назви соціальних, побутових реалій, які 

відображають етнічні особливості української культури. 

Включення образу України до «мерологічного» концептуального 

формату частини імперії (Російської, СРСР) характеризує наступні періоди. 

Водночас посилюється розуміння української специфіки та формується певне 

виокремлення французько-українських відносин. При цьому, починаючи з 

попереднього періоду, посилюється тенденція до персоніфікації образу України 

у її представниках. При цьому кореляція історичного й актуального планів 

зумовлює розвиток і оцінку образу України в сучасну добу та через ЗМІ сприяє 

формуванню громадської думки у Франції про нашу країну.  

У третьому розділі «Лінгвопрагматичний вектор концептуалізації 

образу України у сучасних французьких ЗМІ» розглянуто питання впливу 

дискурсу сучасних ЗМІ на формування образу іншої країни, основні 

лінгвопрагматичні засоби концептуалізації образу України у французьких ЗМІ 

та головні напрямки метафоризації цього образу.   

Після здобуття незалежності наприкінці ХХ ст. образ України у 

французькому медійному дискурсі розвивається у таких напрямках: він 

поступово  виокремлюється з «імперського» концептуального простору; 

визначення основних семантичних домінант відбувається під впливом 

глобальних подій трансформаційного типу – Чорнобильська катастрофа, 

Помаранчева революція, Майдан 2013-2014 рр., сучасні події на сході України. 

При цьому розподіл домінант іншості / подібності зумовлено протиставленням 

ознак належності до сфер російського впливу / прагнень «європейськості».  

Власну суб’єктність України нерідко представлено через призму 

геополітичних інтересів Росії. що відображається в дискурсі ЗМІ як тенденція 

до поліфонічного зіставлення точок зору, дистанціювання, відсторонення від 

однозначної позиції. Характерною є також поліфонічна перспектива 

представлення різних поглядів в Інтернет-мережі, коментарях до статей у 

французьких ЗМІ. Концептуалізація як політики Росії, так і уявлень її 

керівництва щодо України та інших екс-радянських держав, засновуються у 

французькому медіа дискурсі міжнародних відносин на семантиці підкорення, 

панування, тиску, військової сили, як-от «vassaliser», «sous contrôle», «viser», 

«monter la tension d’un cran», «être dans le collimateur», які мають негативну 

коннотацію та утворюють загальне концептуальне поле загарбництва. 
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Характерним є використання військової метафори щодо дій Росії: «Des bruits de 

bottes russes en Crimée avaient alors inquiété les investisseurs.» (Gatinois, 2014). 

Концептуалізація інтересів, які визначаються слабкістю економічних зв’язків, 

«проблематизацією» образ України в опозиціях залежність / незалежність, 

зрілість / незрілість, утворюють реляційну складову концептосфери образу 

України. Спостерігаємо вагання у позначенні  російсько-українського 

конфлікту, де основним семантичним стрижнем є семантика відповідальності 

за цей конфлікт та його статус як внутрішнього / зовнішнього. Проте можна 

відзначити зсув у його представленні у бік покладання відповідальності на 

Росію як агресора та ініціатора конфлікту.  

Концептуалізація інтересів, які визначаються слабкістю економічних 

зв’язків, «проблематизацією» образ України в опозиціях залежність / 

незалежність, зрілість / незрілість, утворюють реляційну складову 

концептосфери образу України. Важливим медіатором у формуванні образу 

України виступає також призма демократичних цінностей, через яку 

представляються й оцінюються політичні прагнення України в міжнародному 

контексті та реальний стан речей. Загалом концептосфера українського 

політичного простору має негативне забарвлення у французьких ЗМІ. 

Концептами, які найчастіше застосовуються до внутрішньополітичного 

становища в Україні, є: la corruption, les réformes, les oligarques, la crise 

politique. Серед лінгвостилістичних засобів вербалізації образу України та її 

складових у  сучасну добу слід відмітити запозичення метонімічних позначень 

визначальних суспільних подій і явищ (la Révolution orange, Maïdan), 

використання імен власних, назв політичних партій і угрупувань (Pravy Sektor, 

le Parti des régions), оцінні епітети (l’inusable Ioulia Timochenko), метафори та 

порівняння з прецедентними для французької культури постатями, наприклад, 

Жанною д’Арк, або іншими історичними особистостями: так, дії В. Путіна 

порівнюються з діяльністю А. Гітлера. Для представлення української політики 

і політиків нерідко використовуються також театральні метафори, такі як: «la 

scène politique ukrainienne»,  «cette mise en scène», «un spectacle à gros budget», 

«nouveau coup de théâtre», «le spectacle offert mardi par le Parlement» і т.п. 

 Українська політика персоніфікується в постатях очільників держави, 

найбільш медійно представлених політиків. Відбувається навішування ярликів 

типу «populiste», які девалоризують образ політика, або представляють його як 

нову «ікону», позитивно оцінюваний символ. Так, порівняння з Жанною д’Арк, 

яке у часи Помаранчевої революції застосовувалося до образу Ю.Тимошенко, 

переходить до Н. Савченко. У такий спосіб відбувається вписування образу 

Іншого до лінгвокультурної картини світу країни-реципієнта. 

Таким чином, новітня концептосфера образу України включає 

геополітичні, військово-стратегічні, економічні, соціальні, культурні 

компоненти, які подаються через призму загальних засад міжнародної 

політики, французько-українських, українсько-російських відносин, загальних 

засад демократії, що створює певне дискурсивне «багатоголосся», яке має на 

меті створити об’єктивну картину сучасної української дійсності.  
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ВИСНОВКИ 

У проведеному дослідженні розгляд функціонування концепту образу 

України у концептосфері іншої країни в дискурсі міжнародних відносин 

проводився на основі таких теоретико-методологічних положень: 

• концептосфера образу іншої країни у площині міжнародних відносин 

розбудовується навколо основних концептотвірних осередків; 

• до цих осередків ми відносимо реляційність, учасників процесу та їх 

інтереси, стратегію взаємин; 

• в залежності від конкретних учасників міжнародних відносин 

формуються їх відповідні образи та набувають дискурсивного виміру мета 

(інтереси) та стратегії їх досягнення у взаємодії цих міжнародних акторів. 

Основу системи уявлень або концептосфери образу іншої країни як у 

громадській думці, яка формується з різних джерел залежно від історичного 

контексту, так і в спеціальних галузях, таких як міжнародні відносини, складає 

базова когнітивна схема енциклопедичного опису країни, яка включає такі 

рубрики: географічне положення, природні ресурси, населення, галузі 

економіки, державний устрій, історія, культура, видатні особи. 

Водночас формування образу іншої країни відбувається під впливом 

різних чинників та за посередництва різних «призм», «фільтрів» сприйняття й 

інтерпретації цього образу в його цілісності, а також виділення його окремих 

компонентів. У загальній площині громадської думки такими когнітивними 

«фільтрами» виступають зіставлення з уявленнями про власну країну, яка 

зазвичай виступає свого роду референційною моделлю знайомого, належного 

стану речей у зіставленні та протиставленні Свого та Чужого. У плані 

міжнародних відносин такими концептуальними «фільтрами» виступають 

передусім чинники власного інтересу, позиції та ролі іншої країни в 

загальному геополітичному устрої світу, а також історія відносин з цією 

країною, досвід комунікації з нею, політичні й культурні відмінності та 

подібність. При цьому важливу роль відіграє оцінний компонент, який може 

стосуватися різних компонентів цієї концептосфери або її цілісного 

представлення. 

У роботі було застосовано діахронічний підхід, який дозволив показати 

основні напрямки концептуалізації і прагматизації образу України у динаміці 

становлення і розвитку французько-українських відносин.  

Застосування комплексного лінгвоконцептологічного і 

лінгвопрагматичного підходу дозволило поетапно представити та описати:  

 формування образу України у французькій мовнокультурній картині 

світу як динамічної концептосфери, понятійно-конотативні фокуси якої 

зміщуються в залежності від низки чинників – (гео)політичних, соціальних, 

культурних, мовно-дискурсивних; 

 прагмадискурсивний вектор концептуалізації образу України в 

сучасних французьких ЗМІ, які висвітлюють проблеми міжнародних відносин. 



14 
 

Дискурс ЗМІ є основним ресурсом медіації між галуззю міжнародної 

політики та суспільством, який формує громадську думку як один із основних 

чинників творення відповідних складових мовнокультурної картини світу. 

Міжнародні відносини утворюють власне концептуальне поле, яке 

засновується передусім на основних смислових компонентах самого поняття 

«міжнародні відносини», в якому можна виділити три складові частини. 

Перший смисловий компонент, який є основним, показує міжнародні відносини 

як певне сукупне явище, пов’язане з життям народів. Другий зі смислових 

компонентів поняття «міжнародні відносини» вказує на значущість 

інформаційно-матеріального характеру «відносин» як процесу взаємодії між 

суб’єктами. А функціональна визначеність міжнародних відносин фокусується 

як прояв головного в процесі взаємодії «між» народами, на що і вказує цей 

третій смисловий компонент. Ці складові актуалізують глибинну семантичну 

основу поняття «міжнародні відносини», яка включає семи взаємності, пошуку 

спільності, зближення і водночас іншості, диференціації, що урівноважують 

одне одного в динаміці реляційної взаємодії. 

Важливою складовою концептуального поля міжнародних відносин є 

образ іншості, іншого народу, який концептуалізується у взаємодії різних 

чинників як складова загальної національної лінгвокультурної картини світу; як 

концептуальна складова різних сфер міждержавної діяльності – 

зовнішньополітичної, зовнішньоекономічної, юридичної, дипломатичної; як 

сфера висвітлення в ЗМІ, яка формує громадську думку; як галузь наукового 

пошуку.  

Розглядаючи концепцтосферу зовнішньої політики, можна сформувати 

систему уявлень про «зовнішню поведінку» тієї чи іншої держави, про її роль та 

наміри на міжнародній арені. При цьому зміни у зовнішньополітичних реаліях 

провокують зміни у лінгвоконцептуальному полі дискурсу міжнародних 

відносин, яке є динамічним утворенням, що постійно перебуває у процесі 

розвитку. 

Становлення концептосфери образу України як іншої країни у французькій 

лінгвокультурі в цілому, а також у сфері міжнародних відносин та її 

висвітлення в медіа дискурсі засновується на принципах зіставлення з 

системою культурних уявлень лінгвокультури – реципієнта певної доби. Вона 

формується у напрямку енциклопедичного (тезауросного) представлення і має 

власні семантичні домінанти в залежності від сфери функціонування й 

актуальних на той момент чинників політичного, економічного, 

мовнокультурного порядку.   

У різні історичні періоди спостерігається формування різних семантичних 

домінант у розвитку образу України. Доба Середньовіччя характеризується 

представленням образу України в дихотомічній опозиції Свій / Чужий, є 

фрагментованою і фактологічно недостовірною. У козацьку добу (XVII-XVIII 

ст.) опозиція Свій / Чужий набуває все більшої оцінної амбівалентності; 

формується досить цілісне уявлення про країну у сукупності її енциклопедично 

визначених складових; посилюється сема реляційності як певного 
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(гео)політичного інтересу; формуються етнонаціональні стереотипи.  У XIX-

XX ст. Україна певним чином втрачає лінгвоконцептуальні ознаки 

незалежності як державності та розглядається через меронімічну призму 

частини імперії (Російської, СРСР). 

У добу незалежності (кінець XX – початок XXI ст.) представлення України 

у дискурсі міжнародних відносин французьких ЗМІ  вирізняється за такими 

ознаками: поступове виокремлення з «імперського» концептуального простору; 

визначення основних семантичних домінант відбувається під впливом 

глобальних подій трансформаційного типу – Чорнобильська катастрофа перед 

здобуттям незалежності, Помаранчева революція, Майдан 2013-2014 рр., 

сучасні події на сході України;  розподіл домінант іншості / подібності 

відбувається у протиставленні ознак належності до сфер російського впливу / 

прагнень «європейськості».  

Реляційна складова виявляється в концептуалізації інтересів, які 

визначаються слабкістю економічних зв’язків, такими концептами 

«проблематизації» образу України, як залежність / незалежність, зрілість / 

незрілість, корупція. Крім того, спостерігається концептуальна непевність, 

вагання щодо позначення російсько-українського конфлікту 2014-2018 рр., де 

основним семантичним стрижнем є семантика відповідальності за цей конфлікт 

та його статус як внутрішнього / зовнішнього. Проте можна відзначити зсув у 

його концептуалізації у бік покладання відповідальності на Росію як агресора 

та ініціатора конфлікту. 

Образ України нерідко представлено у театральних метафорах, з погляду 

театральної репрезентаційної логікі, релевантної як для самої політики, так і до 

її медійного зображення. Політична атмосфера в Україні нерідко описується в 

образах, які несуть негативне оцінне забарвлення. Українська політика 

персоніфікується в постатях очільників держави, а також в образах політиків, 

які є найбільш медійно представленими. Нерідко відбувається навішування 

ярликів типу «populiste», які девалоризують образ політика, або представляють 

його як нову «ікону», позитивно оцінюваний символ. Так, порівняння з 

Жанною д’Арк, яке у часи Помаранчової революції застосовувалося до образу 

Ю. Тимошенко, переходить до Н. Савченко. Таким чином, відбувається 

вписування образу іншого до лінгвокультурної картини світу країни-

реципієнта. 

Вагання між наданням Україні власної суб’єктності виражається у її 

частому представленні через геополітичні інтереси Росії. Образ України як 

незалежної держави отримує неоднозначне потрактування у французьких ЗМІ 

та в громадській думці сучасної Франції. Так само неоднозначно 

інтерпретується військовий конфлікт з Росією у французькому 

зовнішньополітичному дискурсі, у ЗМІ та громадській думці, що 

відображається в медіадискурсі як тенденція до поліфонічного зіставлення 

точок зору, відсторонення від однозначної позиції. Відбувається постійне 

«фільтрування» української проблематики через призму російської політики, 

про що свідчить часте відсилання українського питання до медіатекстів, 
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присвяченим політиці Росії. Про боротьбу різних ідеологічних настанов у 

сприйнятті й оцінці образу України свідчить і полеміка в мережі стосовно 

медійної інформації, яка стосується України. 

Специфіка вербалізації концептосфери образу України французькою 

мовою змінюється в часі залежно від загальної культурної домінанти подібності 

чи відмінності. Це зумовлює, зокрема, відповідні запозичення з української чи 

інших мов на позначення українських реалій у XVII-XVIII ст. – топонімів, 

власних імен видатних особистостей, назви соціальних, побутових реалій, які 

переважно функціонують як ксенізми, вказуючи на етнонаціональну специфіку 

української культури. У сучасну добу у французькому медійному просторі 

поширюються запозичення метонімічних позначень визначальних суспільних 

подій і явищ (la Révolution orange, Maïdan), активне використання імен власних, 

назв політичних партій і угрупувань (Pravy Sektor, le Parti des régions). 

Водночас нерідко спостерігаємо їх взаємодію з російськими, зумовлену 

відповідним дискурсивним фільтром.   

Перспективи подальшого наукового пошуку полягають у поглибленні 

діахронічного напрямку дослідження та зіставному вивченні формування і 

функціонування образу України у франкомовних та інших картинах світу, 

відображених у відповідних медіадискурсах. 
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АНОТАЦІЯ 

Літяга В.В. Образ України в дискурсі міжнародних відносин 

французьких ЗМІ. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.05 – романські мови. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. –  

Київ, 2019. 

Дослідження присвячено комплексному вивченню лінгвокогнітивних 

засад формування образу України у французькій мовній картині світу та його 

функціонуванню в сучасному дискурсі міжнародних відносин. Проаналізовано 

процес утворення концептосфери образу України та її основних 

лінгвоконцептуальних складових у динаміці розвитку французько-українських 

відносин, починаючи з доби середньовіччя до сучасного періоду, та 

встановлено семантичні і функціональні особливості цих складових у процесі їх 

розвитку. 

Особливу увагу приділено лінгвопрагматичному вектору концептуалізації 

образу України в сучасних французьких ЗМІ, а саме, питанню впливу дискурсу 

сучасних ЗМІ на формування образу іншої країни. Описано основні 

лінгвопрагматичні засоби концептуалізації образу України у французьких ЗМІ 

та головні напрямки метафоризації цього образу.   

Ключові слова: концепт, концептосфера, лінгвопрагматика, французька 

лінгвокультура, образ «іншості», Україна, ЗМІ, дискурс, міжнародні відносини. 

 

АННОТАЦИЯ 
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французских СМИ. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.05 – романские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2019. 

Исследование посвящено комплексному изучению лингвокогнитивных 

основ формирования образа Украины во французской языковой картине мира и 

его функционированию в современном дискурсе международных отношений. 

Проанализирован процесс формирования концептосферы образа Украины и ее 

основных лингвоконцептуальних составляющих в динамике развития 

французско-украинских отношений, начиная со средних веков до современного 

периода, и установлены семантические и функциональные особенности этих 

составляющих в процессе их развития.  
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Особое внимание уделено лингвопрагматическому вектору 

концептуализации образа Украины в современных французских СМИ, в 

частности, вопросу влияния дискурса современных СМИ на формирование 

образа другой страны. Описаны основные лингвопрагматическое средства 

концептуализации образа Украины во французских СМИ и главные 

направления метафоризации этого образа. 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, лингвопрагматика, 

французская лингвокультура, образ «инакости», Украина, СМИ, дискурс, 

международные отношения. 

 

ABSTRACT 

Litiaga V. The image of Ukraine in the discourse of international relations 

of the French media. – Qualifying academic paper on the rights of the 

manuscript. 

Thesis submitted for a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.05 – 

Romance languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The relevance of research is related to a comprehensive study of cognitive 

principles forming linguistic conceptosphere of «otherness» and its functioning in a 

certain discursive environment. Particularly in forming the image of Ukraine in the 

French linguistic picture of the world and its functioning in the modern discourse of 

international relations. The growing role of the mass media, the increased attention of 

the society to the problems of international relations, the intensity of the development 

of political technologies lead to the study of these issues. 

The thesis offers a complex analysis of linguo-cognitive and linguo-pragmatic 

features influencing the formation and functioning of Ukraine’s image in the 

discourse of international relations in French media. Sociologists note that the masses 

are involved in politics, mainly acting as an observer, who receives information about 

this communication through the media. 

The lack of a detailed comprehensive description of the Ukraine’s image 

concept in the French discourse of international relations form the scientific novelty 

of the work. The thesis reveals the main concept-building cells and establishes the 

dynamics of their development.  

The scientific work deepens the knowledge about the linguo-conceptual and 

linguo-pragmatic principles of their formation and functioning in French media 

discourse of international relations, which is a significant contribution to 

development of cognitive linguistics, pragmatic linguistics, discourse of the French 

language. 

Its results can be used in standard and special courses on lexicology of the 

French language, communicative practices, discourse, media linguistics, pragmatic 

linguistics, in the textbooks and manuals on these disciplines, in the practice of 

French-Ukrainian intercultural communication in the sphere of international relations. 

All these aspects form the practical value of the thesis.  
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Modern linguistic approaches to the interpretation of the terms «conceptual 

sphere» and «concept» as the key elements of the basic linguistic terms are analyzed 

and its main types are generalized. The relation between the linguistic concept and 

the cultural concept is considered. 

The thesis explores formation of the conceptual sphere of Ukraine’s image and 

its main linguo-conceptual components in the development of France-Ukraine 

relations. The diachronic description of the formation of Ukraine’s image in French 

linguistic culture from the time of the Middle Ages to the modern period and the 

establishment of its main linguo-conceptual components are analyzed in the 

dynamics of their relations development. Specificity of verbalization of Ukraine’s 

conceptual image in French media varies over time depending on the total dominant 

cultural similarities or differences. 

The influence of contemporary media on the formation of the image of another 

country is described in the work at the example of linguo-pragmatical 

conceptualization of the Ukraine’s image in French media. It also shows the main 

linguistic and pragmatic means of conceptualizing the image of Ukraine in the French 

media and the main directions of this image metaphorisation. In this regard, we 

remark the wide comparison of Ukrainian political realities with theatrical 

performances. French media concentrate on political staging and drama scene in 

Ukraine. Political theatricality is a figurative activity, which, with the help of active 

media, strives to achieve a certain political influence on a particular selected 

audience. The main linguistic and pragmatic goal of theatricalisation of political 

concepts in the discourse of the media is to cause a certain reaction of the readers / 

viewers (laughter, tears, anger, reflection, condemnation, criticism, joy, etc.), this 

goal is realized through thoroughly thought-out emotional means. It is a theatrical 

representational logic that is relevant both to the policy itself (in the narrow sense) 

and to its media image. Such a symbolic image of politics can be described as a 

performance that focuses not only on informing the public but also on the creation of 

opinions, thoughts and legitimization of decisions. 

The political atmosphere in Ukraine is often described in the images, which 

evoke a negative connotation. Ukrainian politics is personified in the figures of the 

state’s leaders, as well as in the images of the politicians, who are most represented in 

the media. One of the characteristical mark of the French media is putting labels on 

political figures. In Ukrainian political life, these labels have mainly negative shades. 

The main vector in analysis of the Ukrainian image is the Ukraine-Russia 

relations (the annexation of the Crimea, the hybrid war, the war in the east of 

Ukraine). The image of Russia in this perspective is shaped by complex correlations 

of geopolitical interests, the influence of Russia and its «friends» on public opinion 

through the media. 

Thus, the modern conceptual sphere of Ukraine’s image includes geopolitical, 

military, economic, strategic, social and cultural components, which are presented 

through the prism of general principles of international politics, France-Ukraine, 

Ukraine-Russia and Russia-France relations. All these components create a certain 

discursive «polyphony» which aims to create an objective picture of contemporary 
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Ukrainian reality, but is often distorted by some pro-Kremlin position of some 

authors. Despite this, we noted a change in the perceptions about the origine of the 

events in the Donbass, which evolved from their carefully neutral representation as a 

Ukrainian crisis, internal conflict, to the recognition of the war in the east of the 

country. 

The deepening of the diachronic research direction and the comparative study 

of the formation and functioning of the Ukrainian image in the French linguistic 

picture of the world, depicted in the relevant media discourses, are forming the 

prospects for further scientific research. 

Key words: concept, conceptual sphere, pragmatic linguistics, French cultural 

linguistics, image of «otherness», Ukraine, media, discourse, international relations. 
 


