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МЕТОНІМІЯ В ГАЗЕТАХ ПОЛІТИЧНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ 
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ТА УКРАЇНОМОВНОЇ ПРЕСИ) 

Статтю присвячено дослідженню і зіставному аналізу типів та моделей метонімічних переносів, які  
вживаються в англомовній та україномовній пресі останнього десятиріччя. У процесі вивчення метонімічних 

переносів виявлено спільні та диференційні риси використання метонімії в текстах газетних статей 
англійською й українською мовами, назвах та заголовках газет політичної направленості. 

Постановка наукової проблеми та її значення.  Як відомо, засоби масової інформації і, власне, газети, 
якнайповніше відображають політичне,  культурне та духовне життя країни. В останнє десятиріччя самою 
обговорюваною темою є політика, бо за цей період  в політичному житті відбулося багато змін та подій. Статтю 
присвячено вивченню метонімічних переносів іменників в газетах саме політичної направленості. 

Мова газети – різновид мови масової комунікації. Вирізняє її те, що передача інформації здійснюється в 
писемному вигляді. Як зазначає Г. П. Євсєєва, "мова газети – поняття багатогранне, оскільки в газеті представлені 
всі стилі та жанри літературної мови" [1]. М. М. Бахтін свого часу виділяв політичний жанр, який реалізується в 
процесі суспільно-політичної комунікації [2]. Деякі лінгвісти суспільно-політичну комунікацію виділяють у 
спеціальну галузь досліджень, яка отримала назву політичної лінгвістики [3]. У газеті не можуть застосовуватися 
такі допоміжні засоби, як інтонація та міміка. Це компенсується стилістичними можливостями, використанням 
різноманітних засобів мовної виразності, зокрема, метонімії. Метонімія вивчалася в руслі античних традицій як 
стилістичний засіб і художній прийом на матеріалі англійської [4: 14], української [5], російської [6] та інших мов, 
однак, незважаючи на дослідження із семантики, лексикології та стилістики певних мов, у яких, зокрема, 
розглядаються явища вторинної номінації й переносного значення слів, дослідження метонімії на порівняльному 
рівні складають дуже невелику кількість [7]. Отже, актуальність дослідження обумовлена недостатньою 
вивченістю використання метонімічних переносів в газетному тексті у зіставному аспекті, а також механізму їх 
утворення. Проблема використання метонімії в газетних текстах взагалі є важливою, оскільки метонімія є досить 
продуктивним, практично найбільш частотним засобом вторинної номінації в даному стилі. Експресія газетного 
тексту найбільш виразно проявляється саме на рівні метонімічного переносу. 

Мета дослідження полягає у розгляді та відображенні особливостей метонімічних переносів та у виявленні 
спільних і диференційних рис використання метонімії у мові сучасних газет, надрукованих англійською та 
українською мовами. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 встановити роль метонімії у мові газет; 
 дати визначення метонімії та її основних типів; 
 проаналізувати характер використання метонімії в текстах політичних газет; 
 дослідити спільні та диференційні риси використання метонімії у мові сучасних газет політичної 

направленості. 
Матеріал дослідження було дібрано шляхом суцільної вибірки з друкованих джерел англійською та 

українською мовами, зокрема періодичних газет. Обсяг вибірки становить 457 одиниць у зіставлюваних мовах: 
в англійській – 226, в українській – 231 одиниця. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Услід за 
А. Г. Удинською [8], І. С. Олійником [9], О. К. Біріхом [6], М. Я. Біч [10], та іншими дослідниками, які 
розподіляють метонімічні переноси на каузальні, атрибутивні, локальні, темпоральні й кількісні (або 
синекдоху), у роботі метонімія розуміється як перенесення найменування, логічну основу якого складає 
входження об’єму одного поняття в об’єм іншого на підставі психологічних асоціацій, що відображають 
причинно-наслідкові, просторові, атрибутивні, темпоральні та кількісні зв’язки, які об’єктивно існують між 
предметами. Однак синекдоху пропонується розглядати окремо, оскільки аналіз цього різновиду переносу 
потребує ґрунтовного висвітлення з визначенням його специфіки. 

Метонімічні переноси, які використовуються в мові газет, представлені типами та моделями. На основі 
принципу реконструювання логіко-семантичних зв’язків між суміжними поняттями, який запропоновано 
В. В. Зайцевою [11], виділяються типи метонімічних переносів на основі локальних, темпоральних, 
атрибутивних та каузальних семантичних відношень. 

Найважливішим компонентом існування газети є її назва, бо вона може як привертати, так і відштовхувати 
потенційного читача. Назва газети має дати читачу уявлення про характер інформації, яка міститься в її 
публікації. Досліджуючи метонімічний перенос в назвах англійських та українських газет політичної 
направленості, пропонується виділяти такі типи та моделі переносів: 

 локальний тип метонімічного переносу: 
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 "територія  газета" (даний метонімічний перенос відображає країну, місто, село або інший 
населений пункт, події якого подані в газеті): 

англ.:  Newport This Week – газета видається в місті Н’юпорт, інформує про новини міста та порту; 
укр.: Демократична Україна – всеукраїнська громадсько-політична газета. 
 темпоральний тип метонімічного переносу: 
 "період часу  газета" (У даному метонімічному переносі більший акцент робиться на 

співвіднесеність інформації з тим чи іншим часовим відрізком):  
англ.: Willamette Week − щотижневик; 
укр.: Дзеркало тижня – суспільно-політичний щотижневик.  
 каузальний тип метонімічного переносу: 
 "стан  газета" (виражає ставлення до існуючого положення подій в різних сферах діяльності людей):  
англ.: The Ordo – звертає увагу на проблематику прав людини. 
 "політична діяльність / належність до якої-небудь політичної течії  газета":  
англ.:  The Republican – газета республіканської партії (США);  
The Liberal – газета партії лібералів.  
Наявність даного метонімічного переносу у назвах англійських газет пояснюється вже створеним партійним 

життям. Використання такої номінації відображає те, що газети орієнтовані на своїх прихильників, прибічників 
тих чи інших політичних поглядів.  

 атрибутивний тип метонімічного переносу: 
 "вирізняльний предмет одягу  газета": 
англ.: The White Shirt – газета Уельсу, інформує про політичні новини та новини в сфері бізнесу. 

Таблиця 1. 
Типи та моделі метонімічного переносу в назвах газет політичної направленості 

Мова Англ. Укр. Всього 
Типи 

метонімічного 
переносу 

Моделі метонімічного 
переносу 

Одиниць 
(%) 

Одиниць 
(%) 

Одиниць 
(%) 

Локальний "територія  газета" 18 
(46 %) 

24 
(58 %) 

42 
(52 %) 

Темпоральний "період часу  газета" 11 
(28 %) 

17 
(41 %) 

28 
(35 %) 

"стан     газета" 

Каузальний "політична діяльність / 
належність до якої-небудь 
політичної течії  газета" 

7 
(18 %) 

0 
(0 %) 

7 
(9 %) 

Атрибутивний "вирізняльний предмет одягу  
газета" 

3 
(8 %) 

0 
(0 %) 

3 
(4 %) 

Всього 39 
(100 %) 

41 
(100 %) 

80 
(100 %) 

 
Отже, аналіз матеріалу свідчить про те (див. табл. 1), що один із характерних метонімічних переносів в 

назвах газет базується на просторовій суміжності, тобто локальний тип метонімічного переносу. 
Інтерес до газетного заголовка як до об'єкта лінгвістичного дослідження виник на межі 50-60 років. 

Спеціально газетному заголовку присвячено праці В. Абашиної [3], В. Г. Костомарова [5] та ін. Дослідниками 
відзначено, що в публіцистиці газетному заголовку надається велике значення, оскільки читач, передусім, як 
правило, проглядає назви статей і повідомлень, відшукуючи серед них яскравіші та інформативніші щодо 
власного зацікавлення. В газетних заголовках метонімічний перенос найменування широко використовується 
для створення образності, виразності, оціненості; завдяки використанню метонімічного переносу відбувається 
скорочення висловлювання, що відповідає вимозі лаконічності газетного заголовка. В газетному заголовку 
наявні наступні типи та моделі метонімічного переносу: 

 локальний тип метонімічного переносу: 
 "територія, населена людьми  люди, що живуть на цій території":  
англ.: India celebrates Republic Day  [The Times, 26.01.2012];  
укр.: Україна скорочує споживання російського газу [НМ, 05.02.2012]. 
 "місто, вулиця  люди (організації), що перебувають у цьому приміщенні (місті, вулиці)":  
англ.:  Washington is badly broken. I think we recognize that Washington has not dealt with the problems that we 

have in this nation [Guar., 20.04.2011]; 
The Elysee was never DSK’s for the talking [The Times, 17.03.2012]; 
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укр.:  Лондон підозрюють у порушенні конвенції [День, 24.05.2011]; 
Банкова підтвердила запланований візит Януковича до Путіна [День, 11.05.2012]. 
 "організація"  "люди, які там працюють":  
англ.: Ukraine and NATO: In Search of New Dynamics [KP, 24.04.2011]; 
укр.: Путін дав завдання "Газпрому" першочергово забезпечити потреби росіян [УT, 01.02.2012].  
 "місце діяльності  люди, що здійснюють цю діяльність": 
англ.: Volyn State University hosts a presentation of the book Ukraine Incognita [KP, 24.11.2010];  
укр.: … кафедра просить Укрнауку  затвердити його науковим співробітником [ГУ, 26.02.2010]. 
 "територія  пов’язані з нею почуття, переконання":  
укр.:  З Донбасом в серці [День, 18.03.2011] − слово "Донбас" вживається зі значенням "любов до рідної 

землі", "патріотичні почуття". 
 "територія  політичні чи економічні можливості":  
англ.: The Road to Europe Is Also Paved with Problems [KP, 15.04.2011]; 
укр.: Важка дорога в Європу [День, 02.04.2012]. 
У наведених прикладах слово "Європа" означає "широкі можливості, розширення ринку, відносини з 

іншими країнами". 
Таблиця 2. 

Типи та моделі метонімічного переносу в газетних заголовках 

 

Варто відзначити надзвичайну продуктивність локальної метонімії в заголовках газетних статей. 
 темпоральний тип метонімічного переносу: 
 "подія  викликані цією подією особливості поведінки" (що є частковим виявом схеми "період → 

стан людини в цей період", запропонованої В. В. Зайцевою [7]): 
англ.: Is Kazakhstan Experiencing Its Own ‘Arab Spring’ Moment? [GR, 01.02.2012] – "Арабська весна" − 

революційна хвиля демонстрацій і протестів, що почалися в арабському світі 18 грудня 2010 року;   
укр.: "13 квітня" в Порт-Саїді [УТ, 03.02.2012] (13 квітня 1990 року почалися заворушення під час матчу по 

футболу, який отримав пізніше назву Матч смерті). 

Мова Англ. Укр. 
Всього 

прикладів 
типу  

Типи метонімічного 
переносу Моделі метонімічного переносу Одиниць 

(%) 
Одиниць 

(%) 
Одиниць 

(%) 
"територія, населена людьми  люди, 
що живуть на цій території" 
"місто, вулиця  люди (організації), що 
перебувають у цьому приміщенні (місті, 
вулиці)" 
"організація"  "люди, які там 
працюють" 
"місце діяльності      люди, що 
здійснюють цю діяльність" 
"країна  пов’язані з цим почуття, 
переконання" 

Локальний 

"територія  політичні чи економічні 
можливості" 

34 
(57 %) 

37 
(51 %) 

71 
(53 %) 

Темпоральний "подія   викликані цією подією 
особливості поведінки" 

8 
(13 %) 

9 
(12 %) 

17 
(13 %) 

Каузальний "поведінка людини  людина, що має 
певну поведінку" 

4 
(7 %) 

7 
(10 %) 

11 
(8 %) 

"соціальна характеристика   людина, 
наділена цією характеристикою" 

Атрибутивний 

"фізична характеристика неживого 
предмета  людина, наділена цією 
характеристикою" 

14 
(23 %) 

20 
(27 %) 

34 
(26 %) 

Всього прикладів метонімічних переносів в мові 60 
(100 %) 

73 
(100 %) 

133 
(100 %) 
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Метонімічний перенос, обумовлений темпоральним зв'язком між поняттями суміжних об'єктів, можна 
охарактеризувати як не досить частотне в заголовках газет. 

 каузальний тип метонімічного переносу:  
 "поведінка людини  людина, що має певну поведінку": 
англ.: Visited by Loreley [Guar, 08.12.2011];  
укр.: Кожному дому – по Швондеру [НМ, 02.02.2012].  
Варто звернути увагу, що побудова каузального типу заголовка є досить своєрідною, у зв'язку з чим постає 

проблема розширення контексту дослідження заголовка як багатоаспектного лінгвістичного явища, оскільки на 
рівні підтексту й асоціативних зв'язків образність виходить за межі проблематики, якою займається лінгвістика 
тексту, й поєднується з новою концепцією інтертекстуальності. 

 атрибутивний тип метонімічного переносу: 
 "соціальна характеристика  людина, наділена цією характеристикою": 
англ.:  What can the opposition offer to society? [The Daily Beast, 03.02.2012]; 
укр.:  Влада та опозиція моцуються [День, 07.11.2011].  
 "фізична характеристика неживого предмета  людина, наділена цією характеристикою":  
укр.: "Чисті руки" у діловому колі [УМ, 25.01.2012]. 
У газетних заголовках частотність вживання атрибутивної метонімії досить висока, причиною закріплення 

даних метонімічних значень виступає необхідність номінації класу предметів чи явищ за прикметною ознакою. 
Фактором, що обмежує метонімічний розвиток, є наявність прямого позначення цього фактора. 

Згідно з табл. 2,  абсолютну більшість складають локальні метонімічні переноси. 
Метонімія в текстах політичних статей має свої характерні типи та моделі:  
 локальний тип метонімічного переносу: 
 "місце  дія, подія":  
англ.: Still, Chernobyl remains the worst nuclear accident in history [КР, 26.04.2011];  
укр..: Так починався Чорнобиль. Компартія ігнорувала попередження КДБ  [УП, 26.04.2011];  
Вочевидь, це означає, що Майдан досі живе в серцях людей і повністю спростовує твердження опонентів 

Майдану про те, що він був спланованою політтехнологією [День, 24.10.2011].  
 "територія, населена людьми  люди, що живуть на цій території":  
англ.: President Cristina Fernández de Kirchner has accused Britain of "militarizing" the south Atlantic… [Guar., 

08.02.2012];  
укр. Іран буде атакувати будь-яку країну, чия територія буде використовуватися "ворогом" для агресії 

проти нього [МН,09.02.2012]. 
 "столиця  уряд":  
англ.: Europe appears to be getting its act together, last summer's downgrade of the U.S.' credit rating was quickly 

forgotten, Washington is mostly behaving, and recession fears are gone [Guar., 07.02.2012];  
укр.: Цілком можливо, Москва знову спробує спокусити українську владу дешевшим газом – прем'єр 

Володимир Путін їде до Києва [День, 06.04.2011].  
 "організація  люди, які працюють в цій організації":  
англ.: When the oil company refused to let five US activists into its annual meeting, it rubbed salt in the wounds of 

the Gulf of Mexico disaster. [Guar., 17.04.2011];  
укр.: Прокуратура Тернополя прийняла рішення не порушувати кримінальну справу за фактом 

розпалювання расової ворожнечі в публікації  [ГУ, 09.02.2012].  
 "територія  неживі предмети":  
укр.:…співробітники вперше відтворювали великодній стіл… [День, 06.04.2012]. 
 темпоральний тип метонімічного переносу: 
 "ім’я людини  час діяльності носія імені":  
англ.: Some say the Tea Partiers never objected to deficits under Bush [MN,25.10.2010];  
An analysis by CBS News shows that the national debt has skyrocketed under President Barack Obama – increasing 

more than $4 trillion [GR,23.08.2011]; 
укр..: Американська організація Freedom House, яка щорічно оцінює рівень свободи в різних країнах світу, 

вважає, що Україна відкотилась до рівня часів Леоніда Кучми, чия каденція асоціювалась з авторитаризмом, 
беззаконням і корупцією, а не демократією [ГУ,19.01.2012].  

 "час  подія":  
англ.: Remember September 11 on the Tenth Anniversary of 9 / 11 [КР, 11.09.2011]. 
 каузальний тип метонімічного переносу: 
 "ім’я людини  звичайні статистичні люди": 
англ.: Bid for brewery is out of average Joe’s league [GR, 12.09.2011] 
 атрибутивний тип метонімічного переносу: 
 "людина   характерна риса людини":  
англ.: indecents seem to have tried to bring their viewpoints closer [Guar.,03.02.2012];  
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укр.: кажучи вже про благородних...[ВП, 20.01.2011]. 
Таблиця 3. 

Типи та моделі метонімічних переносів в текстах політичних статей 
Мова Англ. Укр. Всього 

Типи 
метонімічного 

переносу 

Моделі метонімічного 
переносу 

Одиниць 
(%) 

Одиниць 
(%) 

Одиниць 
(%) 

"місце  дія, подія" 
"територія, населена людьми  
люди, що живуть на цій 
території" 
"столиця  уряд" 
організація  люди, які 
працюють в організації" 

Локальний 

"територія  політичні чи 
економічні можливості" 

59 
(57 %) 

63 
(51 %) 

122 
(53 %) 

"ім’я людини  час діяльності 
носія імені" Темпоральний 
"час  подія" 

40 
(13 %) 

37 
(12 %) 

77 
(13 %) 

Каузальний "ім’я людини  звичайні 
статистичні люди" 

6 
(7 %) 

0 
(0 %) 

6 
(8 %) 

Атрибутивний "людина   характерна риса 
людини" 

22 
(23 %) 

17 
(27 %) 

39 
(26 %) 

Всього 127 
(100 %) 

117 
(100 %) 

244 
(100 %) 

 
На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 
Загалом спільними для англійської і української мов є висока продуктивність локального типу 

метонімічного переносу, однією з найпоширеніших моделей є "місце  об’єкт", яка має кілька різновидів, 
представлених в даній статті. Частотність вживання локального типу метонімічного переносу обумовлена як 
загальномовними принципами виникнення асоціацій, так і характером газетної інформації, що стосується, 
передусім, назв країн, міст, закладів тощо. Темпоральний тип метонімічного переносу також є досить 
частотним. Ці метонімічні переноси обумовлені часовим зв’язком між поняттями суміжних об’єктів.  
Виділяючи об’єкт за часовим параметром, мовець в конкретній ситуації асоціює поняття періоду та об’єкта, 
який існує та розвивається в конкретний період часу. 

На відміну від назв газет та текстів газетних статей, у газетних заголовках найбільш продуктивними є 
локальний та атрибутивний типи метонімічних переносів. 

Різниця представлена також у типах та моделях метонімічного переносу. Каузальний та атрибутивний типи 
в назвах газет присутні лише в англійській мові; в газетних заголовках модель "територія  пов’язані з цим 
почуття, переконання" локального типу та модель "фізична характеристика неживого предмета  людина, 
наділена цією характеристикою" атрибутивного типу представлені лише в українські мові, а модель "ім’я 
людини  звичайні статистичні люди"  тільки в англійській. На нашу думку, це обумовлено індивідуальним 
стилем автора статей, які аналізуються. В текстах газет модель "територія  неживі предмети" локального типу 
знайдено тільки в газетах, надрукованих українською мовою, а модель "час  подія" дуже часто представлена в 
англомовних газетах, що обумовлено певними соціальними процесами. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
ВП – Вісті Придніпров’я 
ГУ – Голос України 
НМ – Наше Місто 
УМ – Україна Молода 
УТ – Український тиждень 
УП – Українська правда 
GR – Gravesend Reporter 
Guar. – The Guardian 
KP – Kiev Post 
MN – The Moscow News 
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Шкурко Т. А., Михалева К. И. Метонимия существительных в газетах политической направленности  
(на материале англоязычной и украиноязычной прессы). 

Статья посвящена исследованию и сопоставительному анализу типов и моделей метонимического переноса, 
которые встречаются в англоязычной и украиноязычной прессе на протяжении последнего десятилетия. В 
процессе изучения метонимических переносов выявлены общие и дифференциальные черты использования 

метонимии в текстах газетных статей на английском и украинском языках, в названиях и заголовках газет 
политической направленности. 

Shkurko T. A., Mikhaliova K. I. Metonymy of Nouns in the Newspapers of Political Orientation. 

The article focuses on the study and contrastive analysis of the metonymic transferences models and types, which are 
used in the English and Ukrainian papers of the last decade. The study of the metonymic transferences has made it 

possible to establish common and distinctive features of metonymy used in newspapers, titles, headlines and articles of 
the political orientation. 

 


