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ВСТУП 

 

Проблеми вивчення лексичного рівня споріднених і неспоріднених мов 

викликають особливий інтерес, оскільки в лексиці найбільш яскраво 

відображена специфіка національних мовних систем. Дослідження спільних та 

відмінних лексико-семантичних рис дає можливість розкрити своєрідність 

рідної мови й культури на фоні контактування мов.  

Поняття “суспільно-політична лексика” стало предметом дослідження як 

вітчизняних (Г.П. Городиловська [3], Н.Р. Ємчура [4], О.О. Мороз [10], 

Я.С. Снісаренко [19], І.В. Холявко [21]), так і зарубіжних (Л.Л. Бантишева [1], 

К. Зірн [33], С.А. Манік [29], М. Фуркад [24], Н. Халіда [28]) лінгвістів. При 

цьому їхня увага переважно концентрується на проблемах становлення та 

збагачення суспільно-політичної лексики в певний історичний період.  

Актуальність вибору проблеми дослідження визначається необхідністю 

вивчення лексико-семантичних характеристик суспільно-політичної лексики на 

фоні активних глобалізаційних процесів у сучасній Європі. Важливість 

дослідження поглиблюється розширенням міжмовних контактів української та 

англійської мов наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Вивчення суспільно-

політичної лексики у лексико-семантичному аспекті дає змогу визначити, які 

сфери політичного життя є актуальними для носіїв різних мов, а які – 

периферійними, встановити відмінності та спільні риси у структурно-

семантичній репрезентації суспільно-політичного життя на прикладі України та 

Великобританії.  

Мета дослідження – виявити особливості лексико-семантичних 

відношень у складі суспільно-політичної лексики на прикладі української та 

англійської мов. 

Мета зумовила розв‟язання таких завдань: 

1) відмежувати суспільно-політичну лексику від інших лексичних 

розрядів, установити її місце в системній організації лексики; 
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2) визначити можливі типи лексико-семантичних відношень у складі 

суспільно-політичної лексики на прикладі української та англійської мов. 

Об’єктом дослідження є суспільно-політична лексика української та 

англійської мов, зафіксована у тлумачних словниках.  

Предметом дослідження є лексико-семантичні відношення у складі 

суспільно-політичної лексики на прикладі української та англійської мов, що 

сформувалися під впливом лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників і в 

ХХІ столітті є універсальними для сучасних мов. 

Матеріалом дослідження стала суцільна вибірка основного масиву 

лексичних одиниць суспільно-політичного змісту, який уміщено в найбільш 

повних сучасних україномовних та англомовних тлумачних словниках 

досліджуваних мов: Oxford Advanced Learner‟s Dictionary [30]; новий  

тлумачний словник української мови у трьох томах (В.В. Яременко, 

О.М. Сліпушко [12 – 14]). Усі приклади, наведені в роботі, паспортизовані, а до 

іншомовних еквівалентів додається переклад. 

Методи дослідження: аналіз словникових дефініцій залучено для 

виявлення семантичних особливостей суспільно-політичної лексики в 

аналізованих мовах, компонентний аналіз – для дослідження змістових аспектів 

слова, зіставний метод – для виявлення спільних та відмінних рис суспільно-

політичної лексики в українській та англійській мовах.  

Наукова новизна дослідження. Уточнено типи лексико-семантичних 

відношень у складі суспільно-політичної лексики української та англійської 

мов. 

Практичне значення роботи. Одержані результати та висновки 

дослідження можуть бути використані в навчальному процесі вищої школи при 

викладанні курсів загального мовознавства, соціолінгвістики, лексикології та 

порівняльної типології української та англійської мов.  

Структура та обсяг наукової роботи. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, загальних висновків, списку використаної літератури. Обсяг 
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основного тексту роботи – 30 сторінок. Список використаних джерел налічує 

33 найменування, у тому числі 12 – іноземних. 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПОНЯТТЯ 

“СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА” 

 

1.1. Суспільно-політична лексика як специфічна лексична 

категорія 

 

У мовознавчій літературі існує чимало визначень суспільно-політичної 

лексики. Заслуговує на увагу визначення суспільно-політичної лексики  

І.В. Холявко, яка займалася дослідженням цього лексичного масиву української 

мови у пресі 90-х років ХХ ст.: “Суспільно-політична лексика – неоднорідна за 

складом макроструктура одиниць різного походження, спрямованих 

ідеологічно та спеціалізованих лексично, семантично і фразеологічно для 

вираження понять із галузі суспільного, політичного, соціального, 

економічного, морально-етичного життя соціуму” [21].  

У зарубіжному мовознавстві переважають дві точки зору на визначення 

поняття “суспільно-політична лексика”. Одна група лінгвістів (Х. Кларк [22], 

Ф. Фрохок [25], С. Хогарт [27]) розуміє під цим терміном “сукупність 

лексичних одиниць, які позначають економічні, соціальні та політичні 

відносини між суспільними класами”, друга (M. Фауколт [23], Д. Грін [26], 

С. Ромейн [32]) – відносить до складу суспільно-політичної лексики всі 

найменування, що стосуються суспільства. 

У нашому дослідженні услід за Т.Б. Крючковою, визначаємо суспільно-

політичну лексику як особливу лексико-семантичну підсистему мови, до якої 

входить найбільш вживана частина суспільно-політичної термінології, назви 

державних, партійних та інших громадських організацій та закладів, соціальних 

інститутів, найменування соціальних реалій та явищ життя різних країн 

тощо [7, с. 16].  
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Суспільно-політична лексика української та англійської мов має різні 

періоди розвитку і різні групи “історичної” класифікації, але, незважаючи на 

це, мови є “генетично” схожими, тому що відображають загальну для 

розвинених суспільств сферу життя. Традиційно в лінгвістичній практиці 

виділяють два основні етапи в розвитку суспільно-політичної лексики 

української мови: перший – 1917 – початок 50-х років ХХ ст.); другий – 

початок 50-х – кінець 90-х років ХХ ст. Дослідження останніх двох десятиліть 

дають змогу виділити третій етап розвитку політичної лексики – 

післярадянський [19]. Специфіка сучасної мовної епохи полягає у свободі від 

різних обмежень, руйнуванні радянських стереотипів мислення, відмові від 

настанов тоталітарного режиму.  

Відзначимо, що терміни “суспільно-політична лексика” та “суспільно-

політична термінологія” не мають достатньої термінологічної чіткості, 

спостерігаються значні розбіжності в їх трактуванні. Як стверджують 

В.В. Петренко, А.С. Потапова [31], мовознавці не випадково, розглядаючи 

корпус суспільно-політичних одиниць, надають перевагу визначенню 

суспільно-політичної лексики, а не суспільно-політичної термінології. Це 

зумовлено тим, що більшість суспільно-політичних термінів є 

загальнозрозумілими, що пояснюється їхнім використанням у мові масової 

пропаганди та агітації, а також їхньою наявністю в розмовному мовленні.  

У нашому дослідженні використовуємо термін “суспільно-політична 

лексика”, оскільки суспільно-політична термінологія є лише частиною 

суспільно-політичної лексики. Суспільно-політична лексика є значно ширшим 

поняттям, і вона включає до свого складу слова та поняття, що описують різні 

аспекти суспільно-політичного життя суспільства. Цей шар лексики 

відзначається значною динамічністю, яка характерна для політичних ідіом 

масової комунікації. Суспільно-політична лексика становить таку частину 

лексичної системи, яка особливо гостро реагує на зміни, що відбуваються в 

суспільстві. Відповідно, всі ці зміни відразу знаходять відображення в мові, що 

дає змогу простежити динаміку розвитку суспільства.  
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Таким чином, системний опис лексико-семантичних систем 

неспоріднених української та англійської мов має важливе практичне значення, 

оскільки дозволяє глибше дослідити специфіку лексико-семантичних систем 

кожної з досліджуваних мов і дає матеріал для типології та виявлення мовних 

універсалій. 

1.2. Вплив лінгвальних та екстралінгвальних чинників на розвиток 

суспільно-політичної лексики сучасних мов 

   

Актуальність процесу запозичення іншомовної лексики в українську мову 

в останнє десятиріччя ХХ ст. – на початку ХХІ ст. привернула увагу до 

проблеми багатьох сучасних лінгвістів. Зокрема, освоєння іншомовних 

запозичень у наукових терміносистемах досліджують Л.А. Лисиченко [8], 

О.О. Мороз [10], Н.О. Попова [15], О.А. Стишов [20], при цьому вчені 

розглядають запозичення слів як ефективний спосіб збагачення лексичного 

складу мови на цьому етапі її розвитку.  

Аналіз фактичного матеріалу та кількісних характеристик засвідчив, що 

найпотужнішим джерелом лексичних запозичень у сфері суспільно-політичної 

лексики української мови кінця ХХ ст. стала англійська мова – найпоширеніша 

мова міжнародного спілкування. В українській мові аналізованого періоду 

англіцизми становлять близько 70 – 80 % усіх запозичень. Це пояснюється 

великою роллю англомовних країн у сучасному світовому суспільному та 

політичному житті, а також запровадженням в Україні демократії, 

парламентаризму, лібералізму та ринкової економіки, тобто реалій, у сфері яких 

найбільший досвід мають англомовні країни, а відповідно, саме англійська 

мова є джерелом відповідних спеціальних термінологій [20, с. 17].  

Для запозичень у сфері суспільно-політичної лексики української мови в 

останні два десятиліття характерними є два процеси: 1) збільшення кількості 

англомовних за походженням слів; 2) розширення актуальності слів 

англійського походження, що функціонували в українській мові обмежено для 

характеристики певних сфер життя в зарубіжних країнах [19]. Приміром, 
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значення слова мітинг до початку 90-х років ХХ ст. було негативно забарвлене, 

що підкреслювало конфліктні відносини в капіталістичному суспільстві. Деякі 

зі слів, що раніше називали явища буржуазного світу (наприклад, парламент, 

мер, спікер та ін.), виступають у неофіційному спілкуванні як синонімічні до 

власне українських назв. Такі слова, як лідер, бос, брифінг, саміт, памфлет, 

рекет, стали тепер загальновживаними, вони позначають уже реалії сучасного 

життя країни і переважно мають нейтральне чи позитивне значення.  

Поряд з англійської мовою джерелами нових запозичень для української 

мови (як і для більшості інших сучасних мов) служать грецька та латинська 

мови. Прикладом запозичення з грецької мови у складі суспільно-політичної 

лексики української, російської, польської та англійської мов є слово 

аристократія. Так, в українській мові аристократія тлумачиться як: “гр. 

Форма правління в державі й соціальна верства, що здійснює в державі владу”; 

у російській мові аристократия – “гр. Форма государственного правления, при 

которой власть принадлежит представителям родовой знати”; у польській 

мові arystokracja – “Elitarna warstwa społeczna” (“елітарний прошарок 

суспільства”); в англійській мові aristocracy – “People of noble families or the 

highest social class” (“представники благородних сімей чи найвищого 

соціального класу”).  

Латинська мова також відіграла чималу роль у збагаченні української, 

російської, польської, англійської та німецької суспільно-політичної лексики. 

Прикладом латинського джерела у вказаних мовах є слово депутат. Так, в 

українській мові депутат має таке значення: “Член органу державної влади, 

обраний виборцями”; у російській мові – “Избранный группой граждан в 

органы власти”; у польській мові – “Сzłonek parlamentu lub innych władz 

wybieralnych” (“член парламенту чи інших виборних відомств”); в англійській 

мові – “Member of parliament: a parliamentary representative in some countries” 

(“член парламенту: представник парламенту в деяких країнах”); в німецькій 

мові – “Eentsandter, bevollmächtigter Vertreter”, bes. “Mitglied einer ständischen, 

parlamentarischen Körperschaft bzw. einer Volksvertretung” (“уповноважений 
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представник”, “член станового, парламентського органу, точніше народного 

представництва”).   

Значний вплив на українську, російську, польську, англійську та німецьку 

суспільно-політичну лексику справила французька мова. Вдалим прикладом 

запозичень у складі суспільно-політичної лексики вищевказаних мов є слово 

парламент, яке в англійській мові має значення: “A nation‟s legislative body, 

made up of elected and sometimes nonelected representatives” (“державний 

законодавчий орган, до складу якого входять виборні та інколи невиборні 

представники”); у німецькій мові – “ Aus Wahlen hervorgegangene gesetzgebende 

Körperschaft eines demokratischen Staates” (“утворений шляхом виборів 

законодавчий стержень демократичної держави”); у польській мові – “Naczelny 

organ przedstawicielski w państwie, pochodzący z wyborów powszechnych” 

(“головний представницький орган у державі, що бере початок із всезагальних 

виборів”). 

Розвиток англійської мови часто визначається взаємодією його двох 

основних варіантів – британського та американського. Американський вплив 

значною мірою визначає розвиток британського варіанта, це пояснюється 

лідерством США серед англомовних країн у науці, політиці, демократичністю 

американських мовних норм порівняно з британськими [15]. 

Важливими внутрішніми джерелами збагачення англійської мови є 

соціальні діалекти (жаргони), які об‟єднуються під поняттям “сленг”. Останнім 

часом простежується тенденція до певної демократизації британської 

літературної норми. 

Таким чином, лексико-семантичний розвиток системи суспільно-

політичної лексики сучасних мов відбувається як шляхом оновлення 

лексичного складу, так і шляхом змін у значенні слів чи принаймні зміщенням 

їхнього семантичного навантаження. Більш очевидними й легше фіксованими 

були й досі залишаються факти лексичного оновлення, тому дослідники-

лексикологи прагнуть до виявлення тенденцій, а потім і встановлення 

закономірностей на певних етапах безперервного процесу оновлення й 



10 

 

збагачення словникового складу обох мов. Усі нові запозичення у сфері 

суспільно-політичної лексики української та англійської мов за останні роки 

походять від мов, які є актуальними для україномовного та англомовного 

суспільства у зв‟язку з активними контактами двох мов із відповідними 

мовними культурами. Причини цих контактів можуть бути різні: від запозичень 

технологій до війни. 
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РОЗДІЛ 2 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СКЛАДІ  

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПРИКЛАДІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ 

 

Визначення лексико-семантичних відношень у складі суспільно-

політичної лексики на прикладі української та англійської мов здійснювалось 

послідовно у три етапи: 

1) добір фактичного матеріалу шляхом суцільної вибірки з тлумачних 

словників двох мов. Критерієм віднесеності лексичних одиниць до суспільно-

політичної лексики виступає позначка “політичне” та “polit” у словниковій 

статті, а також фіксація у формулах тлумачення слів семантичних компонентів, 

які містять вказівки на референціювання суспільно-політичних понять у мовній 

системі; 

2) укладання картотеки мовного матеріалу, за якою здійснювався аналіз 

кількісного і якісного складу одиниць на позначення суспільно-політичних 

явищ у двох мовах; 

3) виявлення типологічних подібностей і розбіжностей системно-

структурної організації української та англійської мов за допомогою вивчення 

особливостей рис семантичної структури досліджуваних одиниць, їхніх 

внутрішніх зв‟язків у межах суспільно-політичної лексики обох мов. 

Найбільш простим способом визначення типів семантичних відношень 

між лексичними одиницями двох зіставлюваних мов є підхід, який пропонує 

зведення класифікації міжмовних лексико-семантичних відношень до трьох 

основних типів: 1) повний збіг (або еквівалентність); 2) частковий збіг: 

а) включення семантики, б) перетин семантики; 3) безеквівалентність [9, 

с. 123]. Розглянемо детальніше кожен із зазначених типів міжмовних лексико-

семантичних відношень. 
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2.1. Еквівалентність як тип семантичних відношень лексичних 

одиниць у складі суспільно-політичної лексики 

 

У нашому дослідженні будемо вважати еквівалентними такі лексичні 

одиниці мов А (української) і Б (англійської), які повністю  збігаються за всіма 

ознаками в межах однієї або різних зіставлюваних систем. Тобто між цими 

одиницями встановлюються відношення тотожності. Так, наприклад, серед 

одиниць суспільно-політичного змісту еквівалентними в українській та 

англійській мовах є такі слова: автократія – “політичний режим з 

необмеженим, безконтрольним повновладдям однієї особи” [12, с. 16] та 

autocracy – “a government in which somebody holds unlimited power” [30, p. 88] 

(“уряд, в якому необмежена влада належить певній особі”); буржуазія – “клас, 

що володіє засобами виробництва і живе на прибутки від найманої праці” [12, 

с. 147] та bourgeoisie – “the social class that, according to Marxist theory, owns the 

means of producing wealth and is regarded as exploiting the working class” [30, 

p. 173] (“соціальний клас, який відповідно до марксистської теорії володіє 

засобами виробництва і живе за рахунок експлуатації робітничого класу 

населення”). Цілком очевидним є той факт, що об‟єктивний світ знаходить своє 

відображення у свідомості людини, а виражається засобами мови. Думка, 

висловлена однією мовою, завжди може бути відповідно “перевиражена” 

засобами іншої мови [7, с. 40]. 

Проаналізуємо цю закономірність на прикладах. Так, у складі суспільно-

політичної лексики української мови слово еліта, яке вживається, коли мова 

йде про “людей, що серед інших вирізняються своїм суспільним становищем, 

розумом, здібностями і т. ін.” [12, с. 643], співвідноситься зі словом elite в 

англійській мові, яке тлумачиться як “a small group of people within a larger 

group who have more power, social standing, wealth, or talent than the rest of the 

group” [30, p. 495] (“невелика група людей у межах більшого угруповання, яка 

має більше владних повноважень, вищу соціальну позицію, багатство чи талант 

порівняно з іншими членами угруповання”). Таким чином, в українській мові 
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семи „вирізняються своїм суспільним становищем, розумом, здібностями‟ у 

складі аналізованої семеми співвідносяться з англійськими семами „who have 

more power, social standing, wealth, or talent‟. Виходячи з вищезазначеного, 

можна сказати, що відношення еквівалентності при контрастивному зіставленні 

мов включає лише такі лексико-семантичні відповідники двох мов, “які мають 

максимальний збіг у складі та змісті семантичних ознак, що входять до 

структури їхніх лексичних значень” [9, с. 122]. 

У перекладацькій діяльності поширеним є поняття так званих 

“фальшивих друзів перекладача”, “псевдоінтернаціоналізмів”. У мовознавстві 

розрізняють повні (коли значення слів у досліджуваних мовах зовсім не 

збігається) та часткові (коли значення слів у двох мовах не збігається частково) 

псевдоінтернаціоналізми. Прикладом повних псевдоінтернаціоналізмів в 

англійській мові є слово concert, що тлумачиться так “a combination of people or 

things in agreement or harmony” [30, p. 313] (“угруповання людей чи речей, які 

перебувають у злагоді та гармонії”), а в українській мові слово концерт має 

значення: “прилюдне виконання музичних творів, балетних естрадних і т. ін. 

номерів за певною програмою” [12, с. 886].  

Прикладом часткових псевдоінтернаціоналізмів у складі суспільно-

політичної лексики української та англійської мов є слово експансія, яке в 

українській мові тлумачиться як “загарбання державами та 

монополістичними об‟єднаннями чужих територій, ринків, джерел сировини, 

економічне й політичне уярмлення інших країн”, [12, с. 637], а в англійській 

мові воно вживається в такому значенні “the increase of a country‟s size by the 

acquisition of new territory” [30, p. 533] (“розширення території держави шляхом 

захоплення нових земель”). Значення української семеми є більш 

конкретизованим, тоді як в англійській мові значення аналізованої одиниці дає 

додаткову інформацію до значення семеми „експансія‟ в українській мові. 

У цих прикладах значення виявляються як такі, що перетинаються, 

оскільки не виключають повністю одне одного. Взагалі, у межах лексико-

семантичної групи неможливо виявити багато прикладів 
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псевдоінтернаціоналізмів, тому що більшість із них співвідноситься в певних 

значеннях. 

Якщо абстрагуватися від твердження про відсутність однакових слів у 

лексичних системах мов, що досліджуються, то із семасіологічного погляду для 

мовознавства відношення еквівалентності значного інтересу не має. Проте, з 

другого боку, слова зі значним ступенем еквівалентності (семантично близькі 

слова) у порівнюваних мовах виявляють розбіжності в ономасіологічному 

плані, тобто відрізняються способами номінації.  

 

2.2. Відношення перетину між одиницями суспільно-політичної 

лексики 

 

Відношення перетину між семантично близькими одиницями вказує на 

те, що значення, подані в тлумачних словниках, ніби накладаються одне на 

одне, але в кожного з них залишається і ненакладений елемент. У 

співвідношеннях когнітивні компоненти значень кожного із слів-відповідників 

різняться додатковими семами при позначенні конкретного денотата. 

Наприклад, в українській мові семема вибори має значення “обрання 

голосуванням депутатів у представницькі органи держави, службових осіб і т. 

ін.” [12, с. 192], а в англійській мові семема-відповідник election тлумачиться як 

“the process of choosing somebody for some management body or of being chosen by 

vote” [30, p. 492] (“процес обрання когось у певні органи управління, або бути 

обраним голосуванням”). Як бачимо, у цьому випадку частина значення, що 

збігається, – це семи „обрання голосуванням‟, частина, що відрізняється, – семи 

„у представницькі органи держави‟ в українській мові та семи „у певні органи 

управління‟ в англійській, тобто значення семеми вибори є більш 

конкретизованим в українській мові порівняно з англійською. Таким чином, 

шляхом узагальнення отримуємо інформацію про особливості процедури 

виборів в обох державах. 
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У тлумачному словнику української мови слово агітація тлумачиться як 

“діяльність серед громадськості, спрямована на роз‟яснення політики якої-

небудь партії чи громадської організації” [12, с. 17], тоді як в англійській мові 

семема agitation вживається в значенні “actions intended to arouse public feeling, 

interest, or support for or against something” [30, p. 30] (“діяльність серед 

громадськості, спрямована на підвищення інтересу публіки з метою 

проголосувати “за” чи “проти” когось”). Таким чином, спільні семи в 

українській та англійській мовах – це „діяльність серед громадськості‟, а семи, 

що доповнюють значення семеми агітація  в англійській мові, –  це „з метою 

проголосувати “за” чи “проти” когось‟, тоді як в українській мові – 

„спрямована на роз‟яснення політики якої-небудь партії чи громадської 

організації‟. Отже, проаналізувавши додаткові семи, можна помітити деякі 

відмінності в меті проведення агітаційної діяльності в обох лінгвосоціумах. 

Розглянемо інші приклади, де суспільно-політична лексика аналізованих 

мов має велику кількість додаткових сем. Семема анархіст в українській мові 

вживається в значенні “про людину, яка нехтує встановленими правилами 

виробничої і суспільної дисципліни” [12, с. 30], а в англійській мові ця семема 

тлумачиться як “somebody who tries to overthrow a government or behaves in a 

lawless way” [30, p. 49] (“людина, яка нехтує правилами суспільства і 

поводиться незаконним чином”). Семи, що перетинаються в обох мовах, – 

„людина, яка нехтує правилами‟, додатковими семами в англійській мові, що 

певним чином доповнюють значення української семеми, є  „поводиться 

незаконним чином‟, а додаткові семи в українській мові – „виробничої і 

суспільної дисципліни‟. В українській мові семема асоціація має значення 

“група людей чи організацій об‟єднані для досягнення спільної господарської, 

політичної, культурної чи якої-небудь іншої мети” [12, с. 44], в англійській 

мові аналізована семема тлумачиться як “a group of people or organizations 

joined together for a purpose” [30, p. 79] (“група людей чи організацій, об‟єднані 

для досягнення спільної мети”). Тобто в українській мові значення аналізованої 

семеми є ширшим. Семи, що перетинаються в українській та англійській мовах, 
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– „група людей чи організацій‟, „для досягнення спільної мети‟, додатковими 

семами в українській мові є семи „господарської‟, „політичної‟, „культурної‟, 

які доповнюють значення аналізованої семеми в англійській мові.  

Як видно з наведених прикладів, залежно від обсягу спільних сем, що є 

зіставлюваними компонентами значень, аналізований тип міжмовних лексико-

семантичних відношень має різний ступінь прояву. У процесі зіставлення 

спільних та відмінних рис спостерігаємо, що при відношенні перетину 

виявляються відповідники, у яких відмінна частина кожного має більший або 

менший обсяг. Розглянемо приклади, у яких відмінна частина є більшою в 

українській мові порівняно з англійською. Семема автономія в українській 

мові тлумачиться як “самоврядування певної частини держави, що 

здійснюється в межах, передбачених конституцією” [12, с. 16], тоді як в 

англійській мові autonomy – це “political independence and self-government” [30, 

p. 89] (“політична незалежність та самоврядування”). В українській мові, окрім 

спільної з англійською мовою семи „самоврядування‟, є ще семи „здійснюється 

в межах, передбачених конституцією‟, які дають можливість зрозуміти рамки 

дії конституції. У тлумачному словнику української мови семема коаліція має 

значення “об‟єднання, союз, угода держав, партій і т. ін. для досягнення 

спільної мети” [12, с. 851], а в англійській мові coalition тлумачиться як “a 

temporary union between two or more groups, especially political parties” [30, p. 

284] (“тимчасовий союз між двома чи більше групами, особливо коли мова йде 

про політичні партії”). Додаткові семи у значенні семеми коаліція  в українській 

мові „для досягнення спільної мети‟ вказують на мету створення коаліції, тоді 

як у значенні англійської семеми coalition вони відсутні. Семема консерватизм 

в українській мові вживається в значенні “прихильність до старого, віджилого, 

обстоювання його; консервативні погляди, переконання” [12, с. 879], а в 

англійській мові conservatism – це “conservative political principles and policies: 

the principles and practice of Conservative politicians or supporters” [30, p. 323] 

(“консервативні політичні погляди і політика: принципи та діяльність 

представників Консервативної політичної партії”). Семи „прихильність до 
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старого, віджилого, обстоювання його‟ в значенні семеми консерватизм в 

українській мові доповнюють її значення, дають додаткову характеристику, яка 

відсутня у значенні семеми conservatism в англійській мові. 

Наведемо приклади, у яких відмінна частина є більшою в англійській  

мові порівняно з українською. Так, семема class в англійській мові вживається в 

значенні “a group of people within a society who share the same social and 

economic status” [30, p. 269] (“група людей у межах суспільства, які мають 

однаковий соціальний та економічний стан”), а в українській мові клас 

тлумачиться як “суспільні групи людей” [12, с. 839]. У складі семеми class в 

англійській мові семи „які мають однаковий соціальний та економічний стан‟ 

дають додаткову характеристику аналізованому прошарку суспільства. В 

англійській мові семема democracy має значення “the free and equal right of 

every person to participate in a system of government, often practiced by electing 

representatives of the people by the majority of the people” [30, p. 406] (“вільне та 

рівне право кожного громадянина брати участь в управлінні державою, часто 

практикується обрання народом  представників зі свого кола”), тоді як в 

українській мові аналізована семема вживається в значенні “форма управління, 

політичний лад, при якому верховна влада належить народові” [12, с. 525]. 

Семи „обрання народом  представників зі свого кола‟ у складі англійської 

семеми democracy доповнюють значення української семеми і ніби доводять 

той факт, що влада дійсно належить громадянам країни і саме вони управляють 

державою. В англійській мові семема independence вживається в значенні 

“freedom from dependence on or control by another person, organization, or state” 

[30, p. 789] (“свобода від залежності чи контролю з боку іншої особи, 

організації чи держави”), тоді як в українській мові аналізована семема має 

значення “самостійність у міжнародних відносинах та внутрішніх справах” 

[18, с. 308]. Такі семи, як „контролю з боку іншої особи, організації чи держави‟ 

у складі семеми independence в англійській мові порівняно з її українським 

відповідником указують на об‟єкт, від якого може залежати самостійність та 
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недоторканність країни, тобто вищевказані семи певним чином конкретизують 

значення аналізованої семеми в українській та англійській мовах.   

Відношення перетину не належить до поширених явищ при міжмовних 

зіставленнях, що не заважає, однак, цьому типу відношень бути досить цікавим 

і актуальним [2, с. 76]. Суспільно-політична лексика української та англійської 

мов у цьому плані не є винятком. Значна кількість прикладів часткового 

неспівпадання сем у когнітивних компонентах значень зіставлюваних слів 

суспільно-політичного змісту є закономірною, тому що кожна мова відбиває 

особливе бачення й осмислення навколишнього світу нацією. 

 

2.3. Відношення включення між одиницями суспільно-політичної 

лексики 

 

Відношення включення є одним із різновидів часткового збігу лексичних 

значень, у яких семний склад слова однієї мови входить до значення слова 

іншої мови, маючи при цьому додаткові семантичні ознаки. Більша кількість 

сем зумовлює більше додаткових семантичних ознак у слова-денотата. 

Наприклад, в українській мові шовінізм має значення  “крайній вияв 

націоналізму, що пропагує національну винятковість, ненависть до інших 

національностей, розпалює ворожнечу між країнами й народами” [11, с. 839], 

а в англійській мові chauvinism тлумачиться як “unreasoning, overenthusiastic, or 

aggressive patriotism” [30, p. 249] (“надмірний, інколи навіть агресивний 

патріотизм”). В обох тлумаченнях, незважаючи на відмінності в обсязі 

компонентів значень слів, йдеться про одне й те саме явище. Проте український 

відповідник містить семи, які дають більш розгорнену характеристику 

позначуваного поняття порівняно з англійським відповідником.  

Відношення включення між одиницями суспільно-політичного змісту в 

українській та англійській мовах, головним чином, полягає в тому, що в одній 

мові певна одиниця не має спеціального найменування, тобто певне поняття, 

що існує у свідомості носіїв мови у вигляді комплексу семантичних ознак, не 
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закріплене окремим словесним знаком, і для вираження цього поняття 

застосовується більш загальне найменування суспільно-політичної тематики, 

тоді як в іншій мові відповідне поняття виділяється окремою семемою. 

Наприклад, в українській мові немає “повного” відповідника англійському 

about-face, що позначає “a sudden and complete reversal of a previous opinion or 

policy” [30, p. 4] (“раптова та повна зміна попередньої політики”), замість нього 

вживається більш нейтральне “зміни у політиці” з необхідними поясненнями та 

уточненнями. Поряд з цим для позначення англійського backer – “somebody 

who gives moral or financial support to somebody or something” [30, p. 97] (“той, 

хто надає моральну чи фінансову допомогу іншому”) в українській мові 

використовується більш загальне тлумачення “особа, яка допомогає іншим; 

спонсор, меценат”. В англійській мові front-runner тлумачиться як “somebody 

in a leading position in contest” [30, p. 625] (“той, хто займає провідну позицію у 

протистоянні”), тоді як в українській мові для позначення цієї семеми 

вживається більш нейтральна семема „лідер‟. У складі суспільно-політичної 

лексики існують такі випадки, коли більш вузькому поняттю української мови 

відповідає більш загальне англійське. Наприклад, семема війна в українській 

мові вживається в значенні “організована збройна боротьба між державами, 

суспільними класами тощо” [12, с. 339], тоді як в англійській мові ця семема 

тлумачиться як “a period of hostile relations between countries, states, or factions 

that leads to fighting between armed forces, especially in land, air, or sea battles” 

[30, p. 1716] (“період ворожих стосунків між країнами, штатами або чвари, що 

призводять до ворожнечі між збройними силами, особливо на землі, повітрі чи 

в морі”). 

Розглянемо приклади, що демонструють співвідношення, у яких кількість 

додаткових семантичних ознак в англійській мові перевищує їх кількість в 

українській. Так, семема aristocracy має значення “government of a country by a 

small group of people of noble families or the highest social class, especially a 

hereditary nobility, this group is believed to be superior to all others of the same 

kind” [30, p. 68] (“управління державою незначної групи людей зі знатних 
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родин найвищих прошарків суспільства, особливо спадкової родової знаті; 

представники цієї групи вважаються вищими (за соціальним станом) за інших 

людей”), в українській мові семема аристократія тлумачиться як “форма 

правління в державі й соціальна верства, що здійснює в ньому владу” [12, с. 

35]. Отже, в англійській мові значення аналізованої семеми є більш 

розгорнутим, воно містить більш повну характеристику людей, які належать до 

цієї верстви населення. 

 В англійській мові семема boycott вживається в значенні “to cease or 

refuse to deal with something such as an organization, a company, or a country, as a 

protest against it or as an effort to force it to become more acceptable” [30, p. 175] 

(“переставати чи відмовитися співпрацювати з певною організацією, компанією 

чи країною як протест проти неї чи спроба змусити її бути більш 

поблажливою”), а в українській мові семема бойкот має значення “спосіб 

політичної та економічної боротьби, що полягає у повному припиненні 

стосунків з якою-небудь державою, організацією, установою або окремою 

особою” [12, с. 123]. Таким чином, можемо зробити висновок про те, що в 

значенні англійської семеми такі додаткові семи, як „протест проти неї‟ та 

„спроба змусити її бути більш поблажливою‟ вказують на мету проведення 

бойкотування. Більшу кількість сем у складі англійського слова порівняно з 

його українським відповідником можна пояснити тим, що семема бойкот має 

англійське походження і для української мови є запозиченою. 

В англійській мові семема capitalism тлумачиться як “an economic system 

based on the private ownership of the means of production and distribution of goods, 

characterized by a free competitive market and motivation by profit”  [30, p. 219] 

(“економічна система, заснована на приватному володінні засобами 

виробництва та поширенні товарів, для якої характерним є вільний 

конкурентноспроможний ринок та мотивація за допомогою прибутку”), а в 

українській мові аналізована семема має значення “термін, що позначає 

конкретну форму соціальної організації, засновану на загальному товарному 

виробництві, коли існує приватна власність і приватний контроль за засобами 
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виробництва” [12, с. 811]. Такі семи у складі англійської семеми, як „вільний 

конкурентноспроможний ринок‟ та „мотивація за допомогою прибутку‟, 

доповнюють значення української семеми додатковими ознаками.  

Семема liberalism в англійській мові вживається в значенні “a political 

ideology with its beginnings in western Europe that rejects authoritarian government 

and defends freedom of speech, association, and religion, and the right to own 

property” [30, p. 884] (“політична ідеологія, що зародилася в Східній Європі, 

яка полягає в запереченні влади уряду і захищає свободу мови, співдружності, 

релігії, а також права на власність”), а в українській мові семема лібералізм 

тлумачиться як “політичний напрям, який в епоху феодального кріпосництва 

та буржуазних революцій відстоював свободу буржуазії” [13, с. 85]. Отже, в 

англійській мові за допомогою конкретизуючих сем „запереченні влади уряду‟; 

„захищає свободу мови, співдружності, релігії‟; „права на власність‟ подана 

більш розгорнута інформація про зміст аналізованого слова в зіставленні з його 

українським відповідником. 

Розглянемо приклади, у яких кількість додаткових ознак більша в 

українській мові порівняно з англійською. Так, в англійській мові семема 

nationalism має значення “excessive or fanatical devotion to a nation and its 

interests, often associated with a belief that one country is superior to all others” [30, 

p. 1014] (“надмірна чи фанатична відданість нації та її інтересам, часто 

асоціюється з вірою в те, що одна країна переважає над іншими”), в українській 

мові семема націоналізм тлумачиться як “ідеологія й політика, яка проповідує 

зверхність національних інтересів над загальнолюдськими, панування однієї 

нації за рахунок пригнічення іншої, розпалює національну ворожнечу” [16, 

с. 122]. Додаткові семи в складі української семеми „панування однієї нації за 

рахунок пригнічення іншої‟ та „розпалює національну ворожнечу‟ дають нам 

більш розгорнуту та конкретизуючу інформацію.  

В англійській мові семема party вживається в значенні “a nationally based 

organization of people who share the same broad political views and goals, usually 

one attempting to elect members to government positions” [30, p. 1105] (“заснована 
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на національних засадах організація людей, які поділяють спільні політичні 

погляди та цілі, зазвичай намагаються обрати своїх членів до уряду”), тоді як в 

українській мові семема партія має значення “група осіб, об‟єднаних 

спільністю яких-небудь політичних і економічних інтересів, за які вони 

борються, що може виникнути як опозиція всередині більшого угруповання, в 

середовищі представників одного класу” [13, с. 538]. Додаткові семи „за які 

вони борються‟, „може виникнути як опозиція всередині більшого угруповання‟ 

у складі українського відповідника вказують на характер діяльності партій, на 

відміну від англійського відповідника і дають конкретизовану інформацію 

щодо англійської семеми. 

Підсумовуючи вищезазначене доходимо висновку, що в словниках різних 

мов виявляється різне лексикографічне наповнення при описі значень одного й 

того самого предмета чи поняття. Це можна пояснити тим, що укладачі інколи 

увагу звертають лише на певні ознаки, що вважають найважливішими. Такі 

відмінності зустрічаються в різних мовах і поширюються на різні прошарки 

лексики, зокрема й на суспільно-політичну лексику української та англійської 

мов. На нашу думку, не можна однозначно судити про більшу чи меншу 

абстрактність однієї мови стосовно іншої навіть у цьому прошарку лексики, не 

кажучи вже про лексичну систему досліджуваних мов у цілому. У роботі лише 

констатуємо зазначені відмінності в значеннях слів в обох мовах. Більш 

детальні твердження з цього приводу потребують окремого дослідження. 

Натомість у роботі встановлено, відношення включення у складі суспільно-

політичної лексики української та англійської мов є досить поширеним. 

 

2.4. Відношення безеквівалентності між одиницями суспільно-

політичної лексики 

 

Відношення безеквівалентності між лексичними одиницями має місце 

тоді, коли йдеться про слова, семантика яких співвідноситься з позначенням 

специфічних для певної культури реалій. Самі реалії, а також слова, що їх 
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позначають, є унікальними, єдиними у своєму роді, саме тому їх немає із чим 

порівнювати. Найбільш часто вживаний термін для позначення слів, які 

підпадають під цей тип міжмовних лексико-семантичних відношень – це 

безеквівалентна лексика.  

Розглянемо приклади, що демонструють відношення безеквівалентності у 

складі суспільно-політичної лексики української та англійської мов. В 

українській мові безеквівалентними є такі семеми, як бандерівці – “так 

називали в радянській ідеології, починаючи із 40-х років, усіх учасників 

українського націоналістичного руху – членів ОУН, їхніх прихильників, вояків 

УПА та ін.” [17, с. 38]; бойня – “масове вбивство людей” [12, с. 123]; болото – 

“про соціальні прошарки, суспільні групи, для яких характерна відсутність 

активності, ініціативи” [12, с. 124]; застій – “відсутність розвитку, 

затримка в чомусь” [12, с. 726]; осадництво – “політика заселення польськими 

колоністами західноукраїнських та західнобілоруських земель, яку проводив 

уряд Польщі” [13, с. 483]; популяри – “політичне угруповання рабовласницької 

демократії, члени якого ставили собі за мету наділити безземельне населення 

землею за рахунок великого землеволодіння, поліпшити становище міської 

бідноти та демократизувати державний апарат” [13, с. 800]; попутник – 

“про тих, хто тимчасово приєднався до якого-небудь громадсько-політичного 

угруповання, але по-справжньому не проникся його ідейними настановами” [13, 

с. 802] та ін. В англійській мові безеквівалентними є такі семеми: backbencher –  

“a junior member of the lower house of a legislative assembly who is not a 

government minister or an official Opposition spokesperson” [30, p. 96] 

(“молодший член нижньої палати законодавчої асамблеї, який не є урядовцем 

чи офіційним представником опозиції”); bailiff – “a legal officer who is 

empowered to take possession of a debtor‟s property, forcibly if necessary, to serve 

writs, and to make arrests” [30, p. 102] (“офіцер, який є уповноваженим забирати 

власність боржників, при необхідності навіть силоміць, видавати накази та 

проводити арешти”); camporee  – “a gathering of Boy Scouts or Girl Scouts from a 

particular area” [30, p. 215] (“угруповання бойскаутів з певної зони”);  earl – “a 
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British nobleman of a rank above a viscount and below a marquess” [30, p. 481] 

(“британський дворянин, чиє звання є вищим за віконта та нижчим за маркіза”); 

flip-flop – “ a change of opinion, especially when this leads to a change of policy” 

[30, p. 591] (“зміна думки, особливо коли це приводить до зміни політики”); 

henchman  – “somebody, especially a man, who is a supporter or associate of 

somebody in a dubious cause” [30, p. 727] (“людина, зокрема чоловік, який 

підтримує когось у певній сумнівній справі”) тощо.    

Слід окремо зупинитися на випадках “штучної” еквівалентності [7, c. 31]. 

Йдеться про слова, значення яких в інших мовних культурах (у дослідженні – 

українській або англійській) фіксуються на невербальному рівні, тобто не 

мають словесного відповідника і лише при  потребі можуть бути поясненими 

мовними засобами. Проте це не є показником специфічності таких понять в 

українській або англійській мовних культурах. Ці слова залишилися 

непоміченими на мовному рівні, а не на рівні національної свідомості. 

Наприклад, в англійській мовній культурі не існує такого слова, як низький (у 

функції іменника), яке у класовому суспільстві означає “особу, що не 

належить до знатного роду, до привілейованих верств суспільства” [13, 

с. 362], однак це не свідчить про те, що в англійській культурі немає людей, які 

б не підпадали під зазначені характеристики. Свідченням протилежного є 

словосполучення ordinary people – звичайні (прості) люди. Відсутність в 

англійській мовній культурі однослівного відповідника українській семемі 

паупер, яка тлумачиться як “бідняк, позбавлений засобів до існування” [13, с. 

547], зовсім не говорить про те, що в британському суспільстві немає бідних 

людей. Прикладом служить словосполучення poor man – бідний чоловік 

(людина). З другого боку, відсутність в українській мовній культурі прямих 

однослівних еквівалентів англійським семемам blooper, що має значення “аn 

embarrassing mistake that you make in public” [30, p. 154] (“жахлива помилка, яку 

людина робить привселюдно”); blackball – “a vote against somebody, especially 

somebody wanting to join a group” [30, p. 147] (“голосування проти когось, 

особливо проти того, хто хоче приєднатися до групи”); backlash – “a strong 
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adverse reaction among a group of people to an event, development, or trend, 

especially one that benefits another group” [30, p. 98] (“сильна ворожа реакція 

певної групи людей на якусь подію, обставину, чи тенденцію, особливо якщо 

вони йдуть на користь іншій групі людей”); face-saving – “intended to preserve 

somebody‟s reputation and dignity” [30, p. 544] (“спрямований на збереження 

чиєїсь репутації та гідності”) так само не свідчить про відсутність цих понять в 

українській політичній діяльності. Вони в українській мові замінюються 

словосполученнями для передачі інформації подібного змісту.  

Таким чином, наявність подібних номінацій у складі суспільно-

політичної лексики української та англійської мов дає підстави розрізняти в ній 

безеквівалентні лексеми як такі, що не мають прямих однослівних еквівалентів 

в іншій мові, та слова-реалії як значну частину безеквівалентної лексики, що 

служать для позначення унікальних для національної культури понять – 

національних реалій. 

Найбільш поширеними способами передавання безеквівалентної лексики 

в інших мовах є транскрибування та транслітерація. Ці способи сприяють 

взаємному збагаченню мов, що найбільш яскраво проявляється в художній 

літературі, при перекладі художніх творів. Транскрибування або транслітерація 

слів-реалій іншої мови можуть також бути своєрідними стилістичними 

прийомами, за допомогою яких досягається необхідний колорит. Наприклад, 

більшовик – „Bolshevik‟, гласність – „glasnost‟, голокост – „holocaust‟, геноцид – 

„genocide‟, путч – „putsch‟; і навпаки: ambassador – „амбасадор‟ (“посол, 

представник однієї держави на території іншої”), congress – „конгрес‟ (“з‟їзд, 

нарада”), constable – „констебль‟ (“найнижчий поліційний чин”), gangster – 

„гангстер‟ (“учасник організованої групи злочинців, бандит”), voluntarism – 

„волюнтаризм‟ (“1. Визнання волі основним фактором у психічному житті 

людини. 2. Суб‟єктивні, довільні рішення, що ігнорують закони історичного 

розвитку, реальні умови та можливості”), xenophobia – „ксенофобія‟ 

(“невизначений страх перед незнайомими людьми, народами; негативне 
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ставлення до інформації, що надходить з інших країн; ненависть до інших 

етносів, людей іншої національності”). 

У випадку, коли транскрибування або транслітерація через ту чи іншу 

причину є небажаними, переклад безеквівалентної лексики відбувається 

шляхом приблизної заміни, наприклад: укр. верхівка (“керівна, найбільш 

впливова частина суспільства, класу, організації і т. ін.” [12, с. 183]) – англ. 

elite; вигнанець (“той, хто вигнаний, висланий кудись із певної місцевості, 

території” [12, с. 199]) – англ. expatriator; англ. successor (“somebody or 

something that follows another and takes up the same position” [30, p. 1532] – 

“щось або хтось, хто замінює іншого на тій самій позиції”) – укр. послідовник; 

англ. quango (“an organization that is able to act independently of the government 

that finances it” [30, p. 1233] – “організація, яка здатна діяти самостійно, 

незалежно від уряду, що фінансує її”) – укр. організація; англ. parley (“a round 

of talks or negotiations, especially between opposing military forces” [30, p. 1102] – 

“цикл переговорів між ворогуючими військовими угрупованнями”) – 

укр. переговори. Однак ці способи лише частково замінюють слово-реалію 

іншої мови, що призводить до “семантичного непорозуміння” між явищами та 

їхнім тлумаченням у різних мовах.  

Необхідно зазначити, що в дослідженні проаналізовано лише найбільш 

загальні випадки можливих міжмовних лексико-семантичних відношень на 

основі суспільно-політичної лексики української та англійської мов. Більш 

детальний аналіз типів міжмовних лексико-семантичних відношень на основі 

досліджуваної лексики як у семасіологічному, так і в ономасіологічному 

аспекті потребує окремого вивчення та є досить перспективним. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У дослідженні уточнено, що суспільно-політична лексика – це особлива 

лексико-семантична підсистема мови, до якої входить найбільш вживана частина 

суспільно-політичної термінології, назви державних, партійних та інших 

громадських організацій і закладів, соціальних інститутів, найменування 

соціальних реалій та явищ життя різних країн тощо. Незважаючи на значну 

кількість лінгвістичних розвідок, присвячених дослідженню суспільно-

політичної лексики, до цього часу відсутні чіткі принципи її класифікації, немає 

єдиних критеріїв щодо виділення складу та меж суспільно-політичної лексики і 

суспільно-політичної термінології. У роботі використовується поняття 

“суспільно-політична лексика”, оскільки суспільно-політична термінологія є 

лише частиною суспільно-політичної лексики. Суспільно-політична лексика є 

ширшим поняттям і включає до свого складу слова, що описують різні аспекти 

суспільно-політичного життя суспільства, а також вона відзначається значною 

динамічністю, яка особливо характерна для політичних ідіом масової 

комунікації.  

2. У складі суспільно-політичної лексики виявлено такі можливі типи 

лексико-семантичних відношень: 1) повний збіг (або еквівалентність); 

2) частковий збіг: а) включення семантики, б) перетин семантики; 

3) безеквівалентність.  

Аналіз типів семантичних відношень лексичних одиниць у складі 

суспільно-політичної лексики за даними лексикографічних джерел визначив, що 

повної тотожності між ними в українській та англійській мовах немає. Категорію 

еквівалентності застосовано щодо тих міжмовних лексико-семантичних 

відповідників, які максимально збігаються за складом і змістом семантичних 

ознак, що належать до структури їх лексичних значень. Виявлено, що 

найближчими еквівалентами є такі значення порівнюваних слів, які мають 

найменші відмінності в смислових структурах цих слів.  
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Відношення включення між семантично близькими лексичними 

одиницями суспільно-політичного змісту характеризується тим, що в 

семантичній структурі лексичного значення слова в одній мові наявна більша 

кількість сем порівняно із семантичною структурою лексичного значення 

слова-відповідника іншої мови. У словниках різних мов виявляється різне 

лексикографічне наповнення при описі значень одного і того самого предмета 

чи поняття. Це можна пояснити тим, що укладачами часом увага звертається 

лише на певні ознаки, що вважаються найважливішими. Зазначені відмінності 

зустрічаються в різних мовах і поширюються на різні прошарки лексики, 

зокрема й на суспільно-політичну лексику української та англійської мов. 

У відношенні перетину за даними лексикографічних джерел слова 

відрізняються за обсягом і змістом компонентів їхніх значень, хоча йдеться про 

той самий предмет. Поєднання додаткових сем кожної із семем, кількість яких у 

конкретних випадках може бути більшою або меншою в словах-відповідниках, 

розширює уявлення про певні особливості функціонування суспільно-політичної 

системи у європейських країнах. Проведений зіставний аналіз цього типу 

семантичних відношень дав змогу зробити висновок про те, що відношення 

перетину не належить до поширених явищ у “стосунках” української та 

англійської мов.   

Відношення безеквівалентності властиве словам, семантика яких 

співвідноситься з позначенням специфічних для певної культури реалій. У 

роботі визначено, що безеквівалентна суспільно-політична лексика є досить 

специфічною частиною лексичного складу мов, що змушує у деяких випадках 

покладатися більше на лінгвістичну інтуїцію, ніж на визначення, подані у 

тлумачних словниках, а також враховувати реальну специфіку слів, що відсутні в 

одній, але наявні в іншій досліджуваній мові. 

Перспективи подальших досліджень. Структура дослідження суспільно-

політичної лексики може бути використана для вивчення інших тематичних 

шарів лексико-семантичних систем української та англійської мов, а також для 

дослідження лексики різних мовних сфер інших мов. 
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