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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Упродовж тривалого часу запозичення як особливі лексеми чужомовного 

походження і як процес перенесення лексичних одиниць з однієї мови в іншу 

перебувають у колі наукових зацікавлень вітчизняних і зарубіжних дослідників.  

У працях Л. Архипенко, В. Бєлікова, А. Гудманяна, К. Єрьоміної, 

А. Іваницької, І. Каминіна, О. Муромцевої, О. Саакяна, В. Скачкової, 

С. Семчинського, Г. Сергєєвої, О. Стишова було зреалізовано спробу вивчити 

етапи та ступені адаптації чужомовізмів. Особливості функціонування 

запозичень у лексико-семантичній системі мови-реципієнта вивчали М. Бондар, 

О. Лисенко, А. Олійник, Н. Полякова, Т. Полякова, Н. Попова, Т. Рудакова, 

В. Сімонок, В. Фурса, Л. Чурсіна. Таксономію запозиченої лексики за 

структурно-семантичними ознаками виконували О. Муромцева, Д. Мазурик, 

В. Сімонок та ін.  

У сучасному українському мовознавстві докладно проаналізовано 

тенденції семантичного засвоєння лексичних запозичень, зокрема англізмів 

(Я. Битківська), використання їх в українських художніх текстах та в 

письменницькому епістолярії (Н. Гудима, О. Лапінська, Д. Шульга), 

словотвірну поведінку запозичень у новому лінгвокультурному просторі 

(З. Валюх, Є. Карпіловська, Л. Кислюк, Н. Клименко, Н. Скибицька, О. Стишов, 

В. Фурса). Проте ці дослідження не вичерпують усього різнопланового 

потенціалу запозичень, уходження яких до лексико-семантичної системи 

української мови помітно активізувалося в останні десятиліття під упливом 

суспільно-політичних, соціально-економічних, освітньо-культурних змін та у 

зв’язку з упровадженням новітніх інформаційних технологій і пожвавленням 

зв’язків зі світовою спільнотою.  

Активне вживання чужомовізмів та кількісне збільшення їх структурно-

семантичних типів у словниковому складі української мови початку ХХІ ст. 

потребує постійної їх реєстрації й усеохопного дослідження.  

Актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю вивчення 

особливостей семантичної й словотвірної адаптації новітніх запозичень в 

українській мові, аналізу семантичних зрушень у структурі неозапозичень і 

з’ясування міцності зв’язків новітніх запозичень з їхніми етимонами, 

установлення дериваційного потенціалу неозапозичень та визначення основних 

структурно-семантичних параметрів сформованих ними словотвірних гнізд.  

Вичерпний аналіз характеристик семантичної й дериваційної поведінки 

новітніх запозичень уможливить розширення уявлення про гнучкість їхньої 

семантичної структури, її модифікацій під упливом відмінної від мови-джерела 

лінгвосистеми та залучення їх до процесів словотворення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми кафедри української 

філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету 

“Слово і його системні зв’язки в синхронії й діахронії” (номер державної 

реєстрації 0117U005508).  

Тему дисертаційної роботи затверджено вченою радою Київського 
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національного лінгвістичного університету (протокол № 5 від 24 грудня 

2012 р.) та скоординовано Науковою радою «Українська мова» Інституту 

української мови НАН України (протокол № 71 від 22.12.2014 р.). 

Мета роботи – комплексно дослідити зміни семантичної структури 

новітніх запозичень у процесі функціонування їх у лексико-семантичній 

системі української мови, виявити дериваційний потенціал неозапозичень та 

встановити структурно-семантичну типологію дериватів у складі сформованих 

ними словотвірних гнізд.  

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

1) обґрунтувати лінгвістичний статус неозапозичень та з’ясувати чинники 

активного входження їх до словникового складу української мови; 

2) визначити типи новітніх запозичень за джерелами походження й 

контактами та встановити основні етапи процесу їх адаптації; 

3) створити лексико-семантичну типологію новітніх запозичень; 

4) окреслити основні тенденції семантичної адаптації неозапозичень в 

українській мові через установлення характерних змін у їхній семантичній 

структурі; 

5) з’ясувати структурно-семантичну й словотвірну специфіку 

неозапозичень як твірних слів та визначити основні мовні й позамовні чинники, 

які впливають на їх дериваційну активність; 

6) схарактеризувати типологічні ознаки й основні частиномовні 

параметри словотвірних гнізд з вершинними іменниками-неозапозиченнями; 

7) установити континуум словотвірних значень, реалізованих дериватами 

від неозапозичень, визначити інвентар словотворчих формантів, що передають 

ці значення в межах частиномовних блоків словотвірних гнізд, сформованих 

неозапозиченнями;  

8) на основі зібраного матеріалу укласти словник новітніх запозичень. 

Об’єктом дослідження обрано новітні запозичення, перенесені в 

українську мову з інших мов упродовж останніх десятиліть, а також ті, що 

увійшли до української мови раніше, але повернулися з периферії вживання з 

новими значеннями. 

Предметом дослідження є семантична поведінка та словотвірна 

потужність новітніх запозичень в українській мові.  

Методи дослідження. Багатоаспектний характер досліджуваних мовних 

одиниць зумовив використання комплексу лінгвістичних методів, зокрема: 

описового (для інвентаризації, систематизації та інтерпретації неозапозичень та 

їхніх іменникових, прикметникових і дієслівних дериватів, а також для аналізу 

мовних і позамовних чинників, що зумовили активне входження новітніх 

запозичень до лексичної системи української мови та вплинули на їхню 

словотвірну активність), тематичної класифікації (для розподілу новітніх 

запозичень за лексико-семантичними групами), функційного (для з’ясування 

семантики неозапозичення в певному контексті, можливості розвитку нових 

відтінків значення чи, навпаки, звуження наявних значень), кількісних 

підрахунків (для встановлення кількісних параметрів стосовно неозапозичень та 

сформованих ними словотвірних гнізд). Їх доповнено різними методиками: 
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словотвірного аналізу (для визначення дериваційних параметрів похідної 

одиниці, мотивованої новітнім запозиченням); компонентного аналізу (для 

виявлення семного складу неозапозичень, з’ясування семантичних зрушень у 

значеннєвій структурі та рівня міцності зв’язку новітніх запозичень з їхніми 

етимонами), методики словникових дефініцій (для співвіднесення значення 

неозапозичення в мові-джерелі й мові-реципієнті).  

Джерела фактичного матеріалу. Матеріалом дослідження слугувала 

картотека неозапозичень (3593 одиниці), укладена автором шляхом суцільного 

вибирання з електронних та друкованих періодичних видань, інших засобів 

масової інформації, наукових, офіційно-ділових, розмовно-побутових усних 

текстів, реклами. Залучено також лексикографічні праці С. Бибик, М. Сюта 

“Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання” 

[2006] за редакцією С. Ярмоленко; “Новий словник іншомовних слів” [2008] за 

редакцією Л. Шевченко; Л. Нечволод “Cучасний словник іншомовних слів” 

[2011]; Великий тлумачний словник сучасної української мови [2009], 

відповідальний редактор В. Бусел; Великий зведений орфографічний словник 

сучасної української мови [2003], укладач і головний редактор В. Бусел; 

Словник “Словотворчість незалежної України. 1991 – 2011”, укладач 

А. Нелюба та ін. 

Наукова новизна роботи полягає в розв’язанні науково-практичного 

завдання щодо обґрунтування теоретичних підходів та практичних 

рекомендацій стосовно семантичного і словотвірного освоєння та вживання 

новітніх запозичень в українській мові. У роботі визначено сутність і 

лінгвістичний статус терміна “новітнє запозичення”. Запропоновано 

класифікацію неозапозичень за семантичним критерієм. Визначено місце 

новітніх англізмів у складі неозапозичень української мови. Схарактеризовано 

основні етапи адаптації та особливості семантичної і словотвірної поведінки 

новітньої чужомовної лексики в мові-реципієнті. Систематизовано чинники 

інтенсивного входження до лексико-семантичної системи української мови 

нових чужомовізмів, які уможливлюють прогноз щодо поповнення відповідної 

лексико-семантичної групи новими лексемами. Установлено основні типи змін 

у семантичній структурі новітніх запозичень, що відбулися внаслідок їх 

семантичного засвоєння на українськомовному ґрунті. Виявлено чинники 

словотвірної активності неозапозичень. Установлено параметри словотвірних 

гнізд з вершинами-неозапозиченнями, визначено частиномовну належність та 

семантичні континууми дериватів у межах словотвірних гнізд. Відзначено 

тенденцію до активного творення складних слів, досі не кодифікованих 

словниками.  

Автором укладено словник новітніх запозичень із ілюстративним 

матеріалом та словник новітніх запозичень-абревіатур.  

Теоретичне значення дослідження виявляється в тому, що його 

висновки й узагальнення поглиблюють засади вивчення інноваційних процесів 

у сучасній українській мові, сприяють ґрунтовному пізнанню структурно-

семантичної специфіки та функційної характеристики нових лексичних 

запозичень. Їх упорядкований корпус відкриває перспективу для нових студій із 
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вивчення процесів адаптації чужомовної лексики. 

Практичну цінність дисертації визначає те, що її результати можуть 

бути використані під час викладання курсу сучасної української літературної 

мови у вишівській і шкільній практиці, проведення спецкурсів і спецсемінарів з 

лексикології й словотвору. Матеріали дослідження знайдуть застосування у 

створенні підручників і навчально-методичних посібників із лексикології й 

граматики української мови, у лексикографічній практиці, зокрема під час 

укладання словників іншомовних слів і словотвірних словників.  

Апробація результатів дисертаційної праці. Основні результати та 

положення дисертації обговорено на засіданні кафедри української філології та 

славістики Київського національного лінгвістичного університету. Наукові 

доповіді з теми дисертації виголошено на таких конференціях: Міжнародна 

науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур” (Київ, 

2013, 2014, 2015, 2016), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

студентства й наукової молоді “Філологія ХХІ століття” (Харків, 2013), IV 

Міжнародна науково-практична конференція “Рідне слово в етнокультурному 

вимірі” (Дрогобич, 2013), ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 

“Проблеми зіставної семантики” (Київ, 2015), ХІІІ Міжнародна науково-

практична конференція “Проблеми зіставної семантики” (Київ, 2017), 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання 

філології” (Київ, 2013), VI Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні 

орієнтири філологічної науки” (Херсон, 2014).  

Публікації. Основні положення й висновки дисертації відображено у 

восьми одноосібних статтях, п’ять із них опубліковано в наукових фахових 

виданнях, затверджених ДАК України, одна – в іноземному виданні та дві – у 

збірниках наукових праць. Опубліковано двоє тез доповідей на наукових 

конференціях. Загальний обсяг публікацій складає 3,84 друк. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, списку 

лексикографічних джерел, списку ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг 

роботи становить 443 сторінки, основного тексту – 177 сторінок. Список 

використаної літератури складається з 204 позицій. Додатками є Словник 

новітніх запозичень (184 с.), Словник новітніх запозичень-абревіатур (35 с.) та 

Список публікацій здобувача за темою дисертації. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету й 

завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, методи дослідження, 

схарактеризовано джерела фактичного матеріалу, визначено наукову новизну, 

теоретичну й практичну цінність одержаних результатів, подано відомості про 

апробацію основних положень дисертації, кількість публікацій та структуру 

роботи. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні аспекти вивчення 

запозичень” визначено місце запозичень у лексико-семантичній системі 
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української мови, проаналізовано основні підходи до витлумачення поняття 

“запозичення”, подано авторську позицію його кваліфікації, окреслено зміст 

поняття “новітнє запозичення”, досліджено чинники, що зумовлюють 

інтенсивне входження новітніх запозичень до лексичної системи мови та етапи 

їх освоєння, запропоновано комплексну методику дослідження запозиченої 

лексики. 

Невід’ємним складником лексико-семантичної системи української мови 

є запозичення, процес входження яких триває з певною циклічністю в усі 

періоди її розвитку під упливом різних за своєю природою, силою впливу та 

інтенсивністю вияву екстралінгвальних та інтралінгвальних чинників.  

У сучасному мовознавстві відомі різні підходи до визначення поняття 

“запозичення”. Одним із них є той, що ґрунтується на теорії мовних контактів, 

яка передбачає взаємодією мовних систем як один із шляхів збагачення 

словникового складу мов (Л. Блумфільд, Л. Булаховський, У. Вайнрайх, 

Д. Лотте, Ю. Малахова, С. Семчинський, Б. Серебренников, Г. Сергєєва, 

Л. Щерба). Прихильники другого підходу (М. Брейтер, К. Войтенко, 

Ю. Жлуктенко, М. Кочерган, Ж. Марузо, О. Реформатський, О. Селіванова, 

Е. Хауген) кваліфікують запозичення як процес і результат міграції мовних 

елементів із мови-джерела до мови-реципієнта. Представники третього підходу 

(Я. Битківська, А. Білецький, Я. Грот, В. Карпалюк, Є. Карпіловська, 

Л. Кислюк, Н. Клименко, І. Обухова, О. Стишов) вважають запозиченням 

чужомовні лексичні одиниці, які, засвоюючись, функціонують за законами 

мови, що їх приймає. Спираючись на це визначення, запозичення в 

дисертаційній праці кваліфікуємо як лексему іншомовного походження, яка є 

складником українського лексикону і джерелом його збагачення.  

Зважаючи на те, що об’єктом дослідження є новітні запозичення, частину 

яких ще не зафіксували словники, терміном “новітнє запозичення” називаємо 

чужомовні слова, перенесені в українську мову з інших мов упродовж останніх 

десятиліть, котрі перебувають у процесі засвоєння, випробовуються мовною 

практикою носіїв української мови, а також ті, що увійшли раніше, проте ще не 

повністю адаптувалися в українському узусі. До цієї групи чужомовізмів 

зараховуємо неосемантизми – запозичені слова, уже зафіксовані словниками 

радянської доби, і які нині функціонують з новими значеннями, називаючи 

реалії й поняття інших сфер життя суспільства (Є. Карпіловська). 

Активне поповнення української мови новими чужомовними словами 

наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. викликане унікальними за масштабами 

змінами, що відбулися в економічній, суспільно-політичній, культурно-

побутовій, науковій та інших сферах життя українського народу після здобуття 

Україною незалежності. Важливу роль відіграли й соціально-психологічні 

чинники: мода на нові запозичення, лінгвальні та естетичні смаки, активне 

користування соціальними мережами у всесвітній мережі Інтернет тощо.  

Проте процеси запозичення нової лексики в українську мову, крім 

позамовних, зумовлені й внутрішньомовними чинниками, основними з яких є: 

номінація нового предмета, поняття, явища або необхідність розмежування 

близьких за змістом, але різних понять; прагнення до посилення й збереження 
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комунікативної чіткості лексичних одиниць, що виявляється в усуненні 

полісемії чи омонімії; тенденція до економії мовних засобів та мовленнєвих 

зусиль, що передбачає залучення чужомовної лексеми для заміни описoвого 

звoроту однослівними найменуваннями; наявність в українській мoві застарілих 

позначень нових для сьогодення процесів, реалій, дій, предметів; потреба в 

слові для усунення непорозуміння між партнерами та ін. 

Процес входження запозичення у лексико-семантичний простір нової для 

нього мови та освоєння чужомовного слова на мовному ґрунті мови-реципієнта 

є складним і неоднорідним. Ураховуючи теоретичні здобутки в цій галузі та 

зважаючи на фактичний матеріал дослідження, визначаємо чотири основні 

етапи освоєння новітніх запозичень в українській мові: 1) входження; 

2) адаптація; 3) укорінення; 4) повне освоєння.  

На етапі входження запозичення пишуть переважно латиницею та 

подають пояснення до них. Зафіксовано непослідовність у графічному 

зображенні слова; не до кінця встановлено межі семантичного обсягу, а отже, 

носії мови сприймають лексему як чужомовний елемент у мові-реципієнті. На 

етапі адаптації новітні запозичення поступово пристосовуються до 

орфографічних норм української мови. Характерною стає окресленість меж 

семантичного обсягу; нова чужомовна лексика, ще не зафіксована словниками 

української мови, залучається до словотвірних процесів. На етапі укорінення 

стабілізується написання новітніх чужомовізмів за орфографічними нормами 

української мови, спостерігається визначеність семантики, активне 

використання новітніх запозичень у мовній практиці комунікантів; 

узвичаюється їх фіксація словниками української мови. На етапі повного 

освоєння неозапозичення в усьому пристосовуються до орфографічних норм 

української мови, активно залучаються до словотвірних процесів, поповнюють 

реєстр нових словників української мови. 

Зазначимо, що в дисертаційній праці термін “адаптація” означає не тільки 

один з етапів освоєння неозапозичень українською мовою. Його вжито в 

значенні пристосування запозичень до системи сучасної української мови 

загалом. Це – поетапний, багаторівневий мовний процес, суть якого полягає в 

освоєнні чужомовної лексики системою мови-реципієнта на всіх її рівнях 

(фонетичному, морфологічному, семантичному, словотвірному) (І. Обухова). 

Поетапне дослідження фактичного матеріалу із застосуванням комплексу 

загальнонаукових і лінгвістичних методів сформувало необхідне методологічне 

підґрунтя для проведення повного, всеохопного аналізу специфіки 

семантичного та словотвірного освоєння новітніх запозичень в українській 

мові. 

У другому розділі “Новітні запозичення як джерело поповнення 

лексичної системи української мови” схарактеризовано типи новітніх 

запозичень за джерелами походження та контактами, визначено домінантну 

роль англізмів у системі новітньої запозиченої лексики, виокремлено основні 

лексико-семантичні групи неозапозичень. 

Джерелами походження новітніх запозичень слугували європейські та 

неєвропейські мови. З огляду нa це було виокремлено дві групи неозапозичень. 
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До першої групи належать ті, що потрапили до лексичного складу української 

мови з європейських мов (88 %). У межах цієї групи неозапозичень домінують 

англізми – запозичені з англійської мови чи за її посередництва лексичні 

одиниці, активне входження яких до української мови зумовлено глобалізацій 

ними процесами, що відбуваються у світі. Напр.: аджастер, айбокс, айфон, 

аквабайк, ауттрейд, блютуз, букінг, вайбер, вай-фай, геймхаус, девайс, імейл, 

квілінг, лук та ін. Англійська мова лідирує у продукуванні абревіатур. 

Особливої актуалізації вони набули в мові засобів масової комунікації. Пор.: 

СNN (Cable News Network), ETG (Eural Trans Gas), ICAO (International Civil 

Aviation Organization), WATA (World Association of Travel Agencies), AEROSAT 

(Aeronautical Satellite) та ін. Напр.: Відповідно до інформації Всесвітної 

організації цивільної авіації (ICAO) понад 90 країн зі 193 держав – членів ООН 

нині видають такі документи (Іменем закону, № 1 – 2, 10.01.2013, с. 18). 

Новітні абревіатурні запозичення здебільшого не фіксують лексикографічні 

джерела.  

Кількісно меншу підгрупу неолексем утворили запозичення, які потрапили 

до української мови з інших європейських мов: італійської, німецької, 

французької, іспанської. Ці мови стали “донорами” для найменувань різних 

напоїв, страв, а інколи й для номінацій деяких професій чи нових для українців 

понять. Пор.: піцемат, латеман, допіо, спагетоні, лате-макіато, ескапо (італ.); 

кошонет, матракаж, паркур, петанк, фікс, фрапе (фр.); брандмауер, 

кондомат, лігерад, растр, фломаркт, тендер (нім.) та ін.  

Дуже невелику (2%), але семантично окреслену групу сформували 

неозапозичення з неєвропейських мов – японської й китайської. Здебільшого це 

спортивні терміни, найменування певних мистецьких жанрів, назви страв і 

напоїв тощо, напр.: нігірі-суші, цубу-ан, аваюкі-кан, дайфуку, сакурамоті (яп.); 

баоцзи, дімсум, саньшу, тайцзіцюань, танланцюань, юебін (кит.).  

З-поміж новітніх запозичень трапляються ті, що мають високий ступінь 

частотності вживання носіями української мови (бебі-сітер, драйв, пілінг, 

шопінг, дайвінг, сноубординг), і ті, що мають вузьку сферу застосування, тому 

що їх уживають лише окремі групи людей, пов’язані між собою професійною 

діяльністю або спільним захопленням. До них належать лексеми аутстафінг, 

бенчмаркінг, грейдинг, дауншифтинг, джогінг, карвінг, кардшарінг, квілінг та 

ін. У складі останніх функціонують сленгізми та жаргонізми переважно 

англійськомовного походження. Пор.: драг-квін, кондишн, ламер, сабдж, рулез, 

афтепаті, юзер, мейл, геймер, варез, дигер, слот, флоп, гамер та ін.  

За способом запозичування нові чужомовні лексеми входять до складу 

української мови двома шляхами: безпосередньо з мови в мову (прямі 

запозичення) та опосередковано – з однієї мови в другу за посередництва іншої 

мови (непрямі запозичення).  

До прямих запозичень належать такі неозапозичення: флайтер, девайс, 

айфон, флаєр, скетч, лайк, овердрафт, факторинг, еквайринг, фішинг, 

ньюсмейкер, юзер, слоу-фуд, бек-офіс (англ.); амарикано, альпарі, графіті, 

допіо, забайоне, кальцоне, кампарі, капеліні, корето, лате, макіато, моко, 

мокачино, рістрето (італ.); афорфе, віремент, ганаш, глясе, голандез, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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кошонет, кулісьє, фрапе (фр.); аваюкі-кан, аме, варабімочі, гекуро, данго, 

дораякі, йокан, кусамоті, манджаю (яп.) та ін.  

Спостережено, що мовою-посередницею слугує здебільшого англійська. 

Через неї до складу української мови увійшли такі новітні чужомовні лексеми: 

1) cлова латинського або грецького походження: асистанс, аувізатор, 

автаркія, адендум, аудіогід, відеорежесер, панкратіон-агон, медіабайєр; 

2) слова, які були штучно створені в англійської мові з латинських або грецьких 

компонентів: трансген, ворарефілія; 3) слова, які виникли в англійській мові на 

основі латинського або грецького компонента та англійського складника: 

скейтодром, інтерфейс, аквабайк, бетмобіль; 4) іншомовні слова, які спочатку 

були запозичені в англійську, а потім за її посередництва – в українську: 

постомат, бандана, паркур, петанк, суші; 5) слова, що з’явилися в англійській 

мові на основі англійського компонента та запозичень з інших мов: сафарі-

парк, веб-реклама, вірус-кілер, бізнес-аксесуари та ін. 

За семантичним критерієм виокремлюємо шістнадцять лексико-

семантичних груп новітніх запозичень:  

1) найменування у сфері мобільного зв’язку та інформатики (32,5%), 

напр.: айфон, айтюнс, смартфон, вайбер, геймпад, смартбук, ультра бук; 

2) найменування у сфері спорту (11,3%), напр.: бейс-джампінг, 

фрібординг, багі, зорб, скейт-парк, парасейлінг, вінгс’ютинг, джібінг; 

3) найменування різних процесів і явищ у ЗМІ (10%), напр.: оверквотинг, 

лінкбайтинг, посткросинг, буккросинг, браузинг, сторітейлінг; 

4) найменування у сфері кінематографу, мистецтва й культури (6,4%), 

напр.: сьонен, комодо, хутра, сібарі, апсайклінг; 

5) найменування у сфері бізнесу (6%), напр.: компаундинг, 

краундфандинг, бутстрепінг, ледеринг, екаунтинг; 

6) найменування у сфері побуту й моди (6%), напр.: блайз, грумінг, 

флайтер, фейк, кросдресинг, лук, селебриті; 

7) найменування підприємств різної форми власності: товариства, 

компанії, фірми тощо (4,7%), напр.: “Авіста-трейдинг”, “Аквалайн”, “Байк-

інфо”, “Стелс-сервіс”, “Смарт-лайт”; 

8) найменування у сфері торгівлі, транспортування та обслуговування 

(4,4%), напр.: мувінг, клінінг, вендинг, еквайринг, он-лайн-аукціон; 

9) найменування національних страв і напоїв (4,1%), напр.: уракамі, 

нігірі-суші, корн-дог, афогато, цубу-ан, дайфуку, корето, айріш-лате, 

томарьокуча; 

10) найменування у сфері маркетингу й реклами (3,9%), напр.: 

трайвертайзинг, кулхантинг, семплінг, преселінг, скрайбінг; 

11) найменування на позначення понять і процесів у сфері сучасної освіти 

й культури (3%), напр.: гайдинг, тьютор, карвінг, квілінг; 

12) найменування нових видів шахрайств та інших видів кримінальних 

правопорушень (3%), напр.: клікджекiнг, кіберсквотинг, скімінг, фітинг; 

13) найменування, пов’язані з ефективним управлінням підприємствами 

різних форм власності (1,5%), напр.: іміджбілдинг, воркшеринг, даунгрейдинг, 

редіплоймет, аутплейсмент, дауншифтинг; 
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14) найменування нових професій та різновидів діяльності (1,4%), напр.: 

лайф-коуч, букер, тренд-хантер, бариста, піцайоло, байєр; 

15) найменування процесів на ринку цінних паперів, пов’язаних із 

придбанням, продажем акцій, облігацій, чеків, векселів, функціонуванням на 

українському ринку фондових бірж тощо (1,1%), напр.: андерайтинг, джиринг, 

локт-ін, оверсолд, каверинг, стопінг; 

16) найменування нових реалій у сфері туризму, військово-спортивних 

ігор та відпочинку (0,7%), напр.: геокешинг, геймінг, ейрсофт, зорбінг, оф-роуд, 

сноркелінг, хардбол та ін. 

Найактивніше використовують новітні запозичення тих лексико-

семантичних груп, які стосуються сфери мобільного зв’язку, комп’ютерної 

техніки й технологій, спорту, культури й мистецтва, економіки й бізнесу, 

побуту й моди, тобто динамічних галузей суспільно-економічного розвитку.  

У третьому розділі “Семантичне освоєння новітніх запозичень 

українською мовою” виявлено межі значеннєвого змісту неозапозичень та 

з’ясовано зміни у їхній семантиці, розкрито особливості семантичної поведінки 

новітніх запозичень в українській мові. 

Одним із критеріїв освоєння чужомовної лексики мовою-реципієнтом є її 

семантична адаптація. Спираючись на теоретичні дослідження науковців і 

враховуючи матеріали власної картотеки, процес семантичного освоєння 

новітніх запозичень в українській мові розуміємо як: а) зміну семантичної 

структури запозиченого слова за рахунок збільшення чи зменшення 

семантичного обсягу; б) втрату старого й розвиток нового значення 

запозиченого слова; в) пристосування семантики нового запозичення до 

лексико-семантичної системи української мови. З огляду на це виокремлюємо 

чотири групи неозапозичень.  

Першу групу сформували чужомовні лексеми, які звузили своє значення. 

До них належать: баєр, драйвер, драфт, девайс, бустер, хедлайнер, лофт, лук 

та ін. Упливом західного способу життя пояснюємо функціонування в 

українській мові лексеми лофт (англ. loft), яка в мові-джерелі позначає: 

1) ‘простір під дахом будинку для зберігання речей, горище’; 2) ‘верхній рівень 

у церкві, або на фермі, або будівлі фабрики’; 3) ‘квартира / апартаменти в 

будівлі колишньої фабрики тощо, які були переобладнані для проживання’; 

4) ‘частина кімнати, яка знаходиться на більш високому рівні, ніж інші’. В 

українській мові цей англізм уживають зі значенням ‘квартира / апартаменти в 

будівлі колишньої фабрики та ін., які були переобладнані для проживання’, 

напр.: Не знаю, чи належу я [Майкл МакКафрі] до неї [богеми], проте точно 

знаю, що художникам з дітьми і собаками лофт підходить ідеально: тут 

стільки робочого простору! Тут можна робити все що завгодно! 

(http://TN_October_2012.PDF-FoxitReader 2.3). 

Друга група охоплює запозичення, що розширили свій семантичний обсяг. 

До них належать неозапозичення дилінг, фаст-фуд, плотер, домен, багі, 

вайфайтер, лакшері, кейтеринг, топінг, шрек та ін. Зокрема, лексема домен 

(англ. domain) потрапляє до української мови у зв’язку з активним 

використанням українцями персональних комп’ютерів. Слово має французьке 
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походження і до української мови увійшло через посередництво англійської, де 

воно, за даними словників англійської мови, означає: 1) ‘галузь знань або 

діяльності’; 2) ‘землі у власності або під владою конкретної людини, уряду та 

ін.’; 3) (комп’ютерне) ‘набір веб-сайтів в Інтернеті, які закінчуються тією ж 

групою літер, наприклад “сом”, “орг.” ’; 4) (математичне) ‘діапазон можливих 

значень якої-небудь змінної’. Українські словники фіксують шість значень 

цього запозичення: 1) ‘спадкове земельне володіння короля в країнах Європи за 

середньовіччя’; 2) ‘особисте земельне володіння середньовічного феодала’; 

3) ‘ділянка намагнічення феромагнетику’; 4) (спеціальне) ‘множина всіх 

можливих значень деякого атрибута’; 5) ‘частина речовини, що має відмінні від 

решти речовини фізичні властивості’; 6) (технічне) ‘частина інформаційного 

інтернет-простору, асоційована з певним власником (державою, організацією, 

індивідом)’, ‘ім’я (назва) сайту’. Як засвідчують приклади, домінує останнє 

значення. Напр.: Ви забудете заплатити за домен – і сайт просто зникне 

(День, № 22 – 23, 07 – 08.02.2014, с. 20). 

Третю групу репрезентують лексеми, які не зазнали семантичних змін і в 

українській мові функціонують із тим самим значенням, що й у мові-джерелі. 

Такими є неозапозичення селфі, стилус, флеш-моб, снікерси, айфон, слоу-фуд 

та ін. Новітнє запозичення стилус (англ. stylus) у мові-джерелі має двоє 

значень: 1) ‘пристрій з голкою на програвачі, який поміщається на 

грампластинку для того, щоб слухати музику’; 2) ‘спеціальна ручка, яка 

використовується для введення тексту або малювання зображення на 

спеціальному екрані комп’ютера’. В українській мові ця лексема функціонує 

також із двома значеннями: ‘пристрій, оснащений низкою датчиків, які 

фіксують координати аксесуара в просторі та дають змогу записувати будь-які 

рухи: письмо та малювання як на папері, так і уявне, у просторі’ та ‘своєрідний 

олівець або ручка, за допомогою якого людина має повний контроль і 

керування сенсорним апаратом’. Пор.: Як приймач сигналів [для стилуса] може 

використовуватися iPad, або будь-який інший планшет, з’єднаний зі стилусом 

(Іменем закону, № 6, 12.02.2015, c. 30). 

До четвертої групи входять запозичені лексеми, що змінили свою 

семантику за рахунок втрати старого й розвитку нового значення. Напр.: фейк, 

фішинг, дорвей, ф’юзинг, флеш-карта, плей-лист та ін. Новітнє англомовне 

запозичення фейк (англ. fake) у мові-джерелі має чотири значення: 

1) ‘предмети, такі як твори мистецтва, монети або коштовності, що не є 

справжніми, але були зроблені у такий спосіб, щоб виглядати так, як ніби вони 

є справжніми’; 2) ‘особа, яка прикидається такою, якою вона не є, щоб 

обманювати людей’; 3) ‘зробити що-небудь неправильне, щоб обманути 

когось’; 4) ‘мати особливе почуття (прикидатися), почуття хвороби тощо’. В 

українську мову ця лексема потрапила у зв’язку з модою на вживання 

чужомовних слів. Її вживають у значенні ‘неправда, брехня’. Напр.: “ 99% 

постів, які я бачу у фейсбуці, – це погано зліплений російський фейк, основна 

мета якого – довести вас до істерики, вашу маму до валокордину, сусіда до 

алкоголізму”, – наполягає Віктор Ліс (День, № 179 – 180, 26 – 27.09.2014, с. 14). 



11 

Неозапозичення, які змінили своє значення за час функціонування в українській 

мові, трапляються зрідка. 

Основними чинниками зміни семантики новітніх запозичень є 

спеціалізація й метафоризація значень та взаємодія з близькими за значенням 

словами. У процесі адаптації новітні запозичення зазнають тих самих 

семантичних змін, що й запозичення інших періодів входження в українську 

мову. 

У четвертому розділі “Cловотвірний потенціал новітніх запозичень в 

українській мові” проведено аналіз дериваційної поведінки новітньої 

запозиченої лексики, визначено основні мовні й позамовні чинники, що 

впливають на словотвірну потужність неозапозичень, установлено типи 

словотвірних гнізд з вершинами-неозапозиченнями на основі частиномовної 

належності їх дериватів. 

Активне збагачення словникового складу української мови відбувається 

за рахунок участі у процесах деривації не тільки питомих і давно запозичених 

твірних слів, але й унаслідок творення дериватів від новозасвоєних 

чужомовних одиниць у ролі твірних основ. 

Словотвірні можливості запозичені слова виявляють неоднаково. Одні з 

них дуже результативні, їм властиво реалізувати свої дериваційні потенції в 

похідних іменниках, прикметниках і дієсловах, пор.: серфінг → серфінгіст, 

серфінговий, серфінгувати; демпінг → демпінговий, демпінгувати; 

іміджмейкер → іміджмейкерський. Інші виявляють нульову дериваційну 

спроможність. Установлено, що більший словотвірний потенціал властивий 

неозапозиченням із граматичними ознаками іменників чоловічого роду, напр.: 

айпад, букінг, вайбер, геймер, декупаж, імейл, іміджмейкер, піар, ф’ючерс та 

ін. Тим часом менший словотвірний потенціал характерний для 

невідмінюваних неозапозичень бариста, аніме, забайне, багі, лакшері, селфі, 

лунго, макіато, анмідзю, дайфуку, смарфи тощо, формальна і граматична 

структура яких незвична для граматичного ладу української мови. Вони хоч і 

мають обмежені можливості афіксального творення дериватів, але реалізують 

свої дериваційні можливості при утворенні складних слів – композитів та 

юкстапозитів. Напр.: боді → боді-арт, боді-балет, бодібілдинг, боді-водолазка, 

бодіпейнтиг, бодісерфінг, боді-стенд, боді-стринг, боді-студія, бодіфітнес, 

бодіфлекс, бодішейп; лате → лате-арт, лате-макіато, латеман; альпарі → 

альпарі-брокер, альпарі-євразія, альпарі-центр та ін.  

Важливим чинником словотвірної активності невідмінюваних 

неозапозичень є трансформація їх із вузькоспеціальних слів-термінів у 

широковживані лексичні одиниці в українській мові внаслідок активного 

розвитку певних сфер суспільно-економічної діяльності. Наприклад, у зв’язку з 

розвитком нових інформаційних технологій, Інтернету, мобільної комунікації 

тощо високу словотвірну активність виявляють такі неозапозичення як чат, 

сервер, есемес (SMS, еСеМеС), веб та ін. 

Помітною є тенденція залучення до процесів словотворення абревіатур як 

твірних основ для творення нових дериватів та актуалізація словотвірної 

активності неосемантизмів. Пор.: ZIP → ZIP-архів, ZIP-накопичувач, ZIP-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%91%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
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стиснення, ZIP-файл; DECT → DECT-мережа, DECT-телефон, DECT-

радіотелефон; DHCP → DHCP-клієнт, DHCP-сервер; FTР → FTP-архів, FTP-

вузол, FTP-сервер, FTP-клієнт, FTP-з’єднання; графіті → графіті-бомбінг, 

графіті-діяльність, графіті-інсталяція, графіті-пташка, графіті-райтинг, 

графіті-райтери, графіті-туризм, графіті-фест, графіті-художник, графіті-

шоу, графітер, постграфіті.  

Свідченням словотвірного освоєння новітніх запозичень українською 

мовою є їхня здатність формувати словотвірні гнізда – комплексні словотвірні 

одиниці, що розгортаються синтагматично й парадигматично. Пор.: серфінг → 

серфінгіст → серфінгістка; фейк → фейковий → фейковість, кеш → 

кешувати → кешуватися і аутсайдер → аутсайдерство, аутсайдерський; 

інтернет → інтернетник, інтернетівський; хакер → хакерство, хакер-

аматор, хакер-професіонал, хакерський.  

Дериваційну активність в українській мові демонструють новітні 

запозичення, що слугували базою для формування словотвірних гнізд повного 

типу, і розгорталися як на горизонтальній, лінійній, так і на вертикальній, 

парадигматичній осі. Пор.: кеш → кеш-бек, кеш-диск, кеш-лайн, кеш-леді, кеш-

метро, кеш-пам’ять, кеш-сервер, кеш-угода, кешувати → кешуватися, 

кешування; бренд → брендист, брендизація, бренд-арт, бренд-будівництво, 

бренд-драйвер, бренд-маркет, бренд-маркетинг, бренд-менеджер, бренд-

мейкер, бренд-хід, бренд-шеф, брендовий, брендотворчий, брендувати → 

брендування, брендований та ін.  

Словотвірні гнізда з вершинними іменниками-неозапозиченнями, які 

мають високу суспільну потребу і частотність уживання в мові й мовленні 

українців, постійно поповнюються новими дериватами, формують 

мікросистеми сотень похідних одиниць. Одним із таких запозичень є лексема 

Інтернет, словотвірне гніздо якої структуроване понад ста п’ятдесятьма 

дериватами. 

Лексико-семантичне наповнення словотвірних гнізд забезпечують 

деривати, представлені трьома частиномовними блоками: іменниковим, 

прикметниковим і дієслівним. 

Структурно й семантично розлогим є субстантивний блок похідних слів, 

мотивованих неозапозиченнями різної семантики й структури. Домінантну 

групу становлять десубстантиви зі словотвірним значенням ‘особа за 

професією, сталим чи тимчасовим видом занять’, яке передають суфіксами 

різної продуктивності: -ник, -ист / -іст, -ець, -івець, пор.: аваль → аваліст, 

авальник; айті, ІТ → айтішник / IT-шник; інвент → інвентівець; інтернет → 

інтернетник, інтернетівець; піар → піарник, піарівець, скейтборд → 

скейтбордець, скейтбордист; скімборд → скімбордець; чат → чатник, 

чатівець та ін. Напр.: Україна стала спільною цінністю і українськомовних, і 

російськомовних, і євреїв, і вірмен, і анархістів, і націоналістів, і митців, і 

айтішників (День, № 179 – 180, 26 – 27.09.2014, с. 20). Ці найменування осіб 

слугують твірними для дериватів із модифікаційним словотвірним значенням 

‘особа жіночої статі щодо особи чоловічої статі, названої твірним іменником’, 

які утворюються за допомогою продуктивного в українській мові суфікса -к-а, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/DHCP


13 

зрідка – -иц-я. Пор.: скейтборд → скейтбордист → скейтбордистка; 

сноуборд → сноубордист → сноубордистка; сноукайтинг → сноукайтингіст 

→ сноукайтингістка, серфінг → серфінгіст → серфінгіста, піар → піарник → 

піарниця, чат → чатник → чатниця та ін. Отже, відома в українській мові 

тенденція – можливість творення похідних одиниць із модифікаційним 

значенням ‘особа протилежної статі’ практично від кожного іменника, який 

називає особу за професією або певним видом діяльності, поширюється й на 

іменники-неозапозичення.  

Агентивна семантика неозапозичень на -ер уможливлює деривацію 

похідних одиниць із суфіксом -ств-о зі словотвірним значенням ‘заняття особи, 

названої твірним іменником’, продуктивність яких постійно зростає, напр.: 

бебі-сітер → бебі-сітерство, геймер → геймерство, догхантер → 

догхантерство, серфер → серферство, фрілансер → фрілансерство, 

хедхантер → хедхантерство та ін. Напр.: Догхантерство для цих осіб – уже 

не просто «чистка», воно перетворилося на свого роду релігію зі складними 

обрядами (Іменем закону, № 47, 24.11.2011, с. 18).  

Від основ неозапозичень активно утворюються абстрактні іменники на 

позначення різноманітних процесів або їх результатів з іншомовними 

суфіксами -изаці-я/-ізаці-я та питомим суфіксом -изм /-ізм, пор.: айпaд → 

айпaдизація, бренд → брендизація, вайбер → вайберизація, інтернет → 

інтернетизація, смартфон → смартфонізація, тюнинг → тюнингізація, дигер 

→ дигеризм, айфон → айфонізм та ін. Напр.: Масова комп’ютеризація, 

інтернетизація та смартфонізація виводить процес отримання знань 

молоддю і не тільки на новий, зовсім інший рівень (http://business-territory.com/ 

articles/samoosvita-%E2%80%93-novii-trend-chi-neobkhidnist).  

Деривація іменників зі значенням опредметненої дії чи стану за 

допомогою питомого українського суфікса -анн-я відбувається здебільшого з 

опертям на дієслівну твірну основу, напр.: бренд → брендувати → 

брендування, демпінг → демпінгувати → демпінгування, дисконт → 

дисконтувати → дисконтування, тюнинг → тюнингувати → тюнингування, 

фрапе → фрапувати → фрапування та ін. Пор.: Як можна тюнингувати 

велосипед (http://yakpros.ru/hobbi-ta-rozvagi/31035); Тюнингування автомобіля – 

це складний процес переобладнання його до такого стану, який би повністю 

задовольняв його власника (http://econom.lnu.edu.ua/files/ek-you/n3/st12.html). 

Високу продуктивність виявили неозапозичення у творенні складних 

іменників – композитів та юкстапозитів, що сформували структурно й 

семантично окреслену групу. Специфічною ознакою композитних дериватів є 

спосіб поєднання основ твірних слів. Це передусім комбінування основ без 

єднальних голосних, аглютинативне словотворення та гібридизація дериватів, 

що виникає внаслідок поєднання українських та запозичених основ слів, напр.: 

геймхаус піцмейкер, лізингодавець, лізингоодержувач, кібершпигунство, веб-

редактор, web-парад, Web-сторінка, java-машина, java-ігри. За компонентним 

складом юкстапозити, які утворилися внаслідок словоскладання, становлять 

двокомпонентні структури. Їхньою типологічною ознакою є поєднання 

чужомовних компонентів та запозиченого й питомого слів, у тому числі лексем 
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інтернаціонального характеру, пор.: арт-рекрутинг, байк-джорінг, банджі-

джампінг, бейс-джампінг, еспресо-лунго, айпад-ціни, арт-солянка, банджі-

стрибок, банер-вимагач, краш-подія. Юкстапозити, утворені з участю 

неозапозичень, – це здебільшого найменування товариств, компаній, банків, 

фірм, програм, видів спорту, осіб за професією тощо. 

Діапазон значень, що виражають суфіксальні відсубстантивні 

прикметники, мотивовані неозапозиченнями, досить широкий. Вони можуть 

передавати значення загальної родової належності, властивості, стосунку до 

особи, виразником яких є словотворчий суфікс -ськ-ий, напр.: геймер → 

геймерський, догхантер → догхантерський, коучер → коучерський, мобер → 

моберський, юзер → юзерський. Пор.: Останні два тижні стали досить-таки 

знаменними в сенсі наступу з боку міжнародних та національно-державних 

структур на інтернет-вольницю, на своєрідне гуляйполе всесвітнього 

павутиння, де сотні мільйонів людей намагаються позбутися будь-якого 

зовнішнього регламентування, крім хіба що неписаних правил поведінки тих чи 

інших юзерських спільнот (День, № 194 – 195, 25 – 26. 10. 2013, с. 18).  

Не менш продуктивний у творенні прикметників від основ запозичених 

слів суфікс -ов-ий передає відносне словотвірне значення ‘такий, що має 

стосунок до названого твірним іменником’, ‘властивий предметові або явищу, 

яке називає твірний іменник’. Базовими основами для творення таких 

прикметників слугують переважно запозичені з англійської мови лексеми із 

суфіксом -ing, який набуває статусу суфіксоїда. В українській мові практично 

від кожного англізма на -інг / -инг можна утворити прикметник на на -ов-ий, 

пор.: аутсорсинг → аутсорсинговий, аутстафінг → аутстафінговий, скімінг 

→ скімінговий, фішинг → фішинговий, вединг → вендинговий та ін. Напр.: Утім 

останнім часом ми є свідками зовсім іншої тенденції: оскільки утримувати 

подібні структури – задоволення не з дешевих, фірми об’єднують свої кол-

центри у так звані аутсорсингові центри (Україна молода, № 99, 11.07.2012, 

с. 6).  

Традиційно запозичення не виявляють особливої дериваційної активності 

у творенні дієслів. Однак з’ясовано, що активність уживання українцями 

неозапозичень у зв’язку з їхньою соціальною значущістю спричиняється до 

активного залучення їх як твірних основ у дієслівному словотворенні. Межі 

вербального блоку в складі словотвірних гнізд окреслено двома основними 

словотвірними значеннями: ‘здійснювати певний процес або діяльність, названі 

твірною іменниковою основою’ та ‘бути тим, хто названий твірною основою’, 

які експлікують суфікси -ува- та -и-, напр.: банкінг → банкінгувати, бренд → 

брендувати, демпінг → демпінгувати, імплант → імплантувати, чат → 

чатувати, шопінг → шопінгувати, хедж → хеджувати, свінг → свінгувати, 

серфінг → серфінгувати, фрапе → фрапувати, шейпінг → шейпінгувати, 

есемес → есемесити, креатив → креативити, моб → мобити, монітор → 

моніторити, піар  → піарити, пікап  → пікапити, фармінг → фармити. Напр.: 

Крім того, ф’ючерсний ринок дасть змогу покупцеві та продавцеві 

страхувати, тобто хеджувати свої цінові ризики (День, № 123, 18.07.2012, 

с. 6). 
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Зрідка в мові засобів масової комунікації трапляються дієслова, 

мотивовані неозапозиченнями із суфіксом -ну-, який передає значення 

однократної дії, пор.: клікнути, крякнути, хакнути, лайкнути та ін. Напр.: 

Зробіть посилання на ваші сторінки більш юзабельним шляхом збільшення 

ділянки, де можна клікнути (http://blogoreader.org.ua/2009/11/09/online-sales-

usability/). 

Словотвірні гнізда з вершинними неозапозиченнями розширюються за 

рахунок залучення до словотвірних процесів новоутворених відсубстантивних 

дієслів, пор.: есемесити → заесемесити, чатувати → прочатувати, кешувати 

→ кешуватися, мобити → мобитися, піарити → піаритися, чатити → 

чатитися. Словотворчими засобами в цьому разі слугують префікси за-, про- 

та постфікс -ся. Група відсубстантивних дієслів у складі словотвірних гнізд із 

вершинами-неозапозиченнями виявляє тенденцію до постійного поповнення. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідження структурно-семантичної специфіки новітніх запозичень, 

особливостей семантичної та словотвірної адаптації їх в українській мові дає 

підстави зробити такі висновки:  

1. Важливим складником лексико-семантичної системи української мови 

на сучасному етапі її розвитку є новітні запозичення – чужомовні слова, 

перенесені в українську мову з інших мов упродовж останніх десятиліть, котрі 

перебувають у процесі засвоєння, випробовуються мовною практикою носіїв 

української мови, а також ті, що увійшли раніше, проте ще не повністю 

адаптувалися в українському узусі.  

Активне входження неозапозичень до лексикону української мови 

зумовили різні за своєю природою, силою впливу та інтенсивністю вияву, але 

взаємопов’язані позамовні й внутрішньомовні чинники, основними з-поміж 

яких є: економічні, суспільно-політичні, культурно-побутові, наукові, 

соціально-психологічні, а також потреба в номінації нових предметів, понять, 

явищ або необхідність розмежування близьких за змістом, але різних понять; 

прагнення до посилення й збереження комунікативної чіткості лексичних 

одиниць, що виражається в усуненні полісемії чи омонімії; тенденція до 

економії мовних засобів та мовленнєвих зусиль, що передбачає залучення 

чужомовної лексеми для заміни описoвого звoроту однослівними 

найменуваннями. 

2. За джерелами походження новітні запозичення в українській мові 

сформували дві групи: неозапозичення з європейських (англійська, німецька, 

французька, іспанська, італійська) та неєвропейських (японська, китайська, 

корейська) мов. Кількісно переважають запозичення з європейських мов, у 

складі яких домінують новітні англізми – неоднорідні за лексико-семантичними 

групами та сферами функціонування лексеми, які активно вступають у лексико-

семантичні та словотвірні зв’язки в новому лінгвокультурному просторі, 

пристосовуючись до граматичної структури української мови. Обмежену за 

обсягом і семантично окреслену групу формують неозапозичення з 
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неєвропейських мов – японської та китайської. За способом запозичення 

переважають прямі запозичення. 

3. Для сучасної української мови властиве стрімке збільшення в її складі 

кількості запозичень і зростання темпів їх семантичного та словотвірного 

освоєння. Процес адаптації новітніх запозичень в українській мові здійснюється 

поетапно: етап входження, етап освоєння, етап укорінення та етап повної 

адаптації. Кожному етапу освоєння новітньої чужомовної лексики властиві свої 

специфічні ознаки.  

Значна кількість новітніх запозичень не кодифікована українськими 

словниками іншомовних слів, що вказує на початковий рівень адаптації 

чужомовної лексики на українськомовному ґрунті.  

4. За семантичною ознакою новітні запозичення охоплюють шістнадцять 

лексико-семантичних груп, які позначають поняття, пов’язані з різними 

галузями життєдіяльності українського суспільства: бізнесом, банківською 

справою, маркетингом, новітніми технологіями, управлінням підприємствами, 

мобільним зв’язком, злочинами, спортом, туризмом, назвами страв, напоїв 

десертів тощо. Найуживанішими є запозичення, що функціонують у 

динамічних сферах суспільно-економічного розвитку: мобільного зв’язку, 

комп’ютерної техніки й технологій, спорту, культури й мистецтва, економіки й 

бізнесу, побуту й моди. 

За частиномовною належністю з-посеред неозапозичень кількісно 

переважають іменники, що зумовлено потребою номінації осіб, нових 

предметів, матеріалів, речовин, абстрактних понять тощо. 

5. Одним із основних критеріїв освоєння новітньої чужомовної лексики 

мовою-реципієнтом є її семантична адаптація: зміни семантичної структури 

запозиченого слова за рахунок збільшення чи зменшення кількості значень; 

утрата старого й розвиток нового значення запозиченого слова; пристосування 

семантики нового запозичення до лексико-семантичної системи української 

мови під час функціонування в ній.  

Зменшення семантичного обсягу новітнього запозичення на новому 

мовному ґрунті є більш характерним явищем, ніж його розширення. У тому ж 

семантичному обсязі, що й у мові-джерелі, засвоїлися в українській мові 

переважно терміни, які використовують у сфері мобільного зв’язку та 

інформатики, спорту, економіки й бізнесу. Неозапозичення, що змінили свою 

семантику за рахунок утрати старого й розвитку нового значення, трапляються 

лише зрідка. 

Характерною ознакою семантичного освоєння нових запозичень є те, що 

лексико-семантична система сучасної української мови регулює входження до 

її складу чужомовних лексем, закріплюючи ті їхні значення, які є соціально 

значущими, пов’язаними з важливими для українського суспільства ХХІ ст. 

поняттями. 

6. Показником словотвірного освоєння новітніх запозичень українською 

мовою є їхня участь у дериваційних процесах у ролі твірних слів. Продукуючи 

похідні одиниці різної семантики і структури за українськими словотвірними 

моделями афіксального й неафіксального словотворення, новітні запозичення 
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виявляють свій словотвірний потенціал, який найповніше розкривають 

словотвірні гнізда, що становлять собою типові мікросистеми дериватів, у яких 

об’єднано словотвірні пари, словотвірні ланцюжки, словотвірні парадигми.  

Кількісний параметр та якісний склад словотвірного гнізда з вершинними 

іменниками-неозапозиченнями залежить від лексичної та граматичної 

семантики базового слова, його фономорфемної структури, активності та сфери 

функціонування в мові й мовленні. Виявлено, що переважають словотвірні 

гнізда парадигматичного типу, структуровані складними словами першого 

ступеня похідності.  

7. Типологічною ознакою словотвірних гнізд з вершинами-

неозапозиченнями є внутрішнє структурування за частиномовною належністю 

дериватів. Їх лексико-семантичне наповнення забезпечують похідні одиниці, 

представлені трьома частиномовними блоками: іменниковим, прикметниковим 

і дієслівним. Кожен із них має свій діапазон словотвірних значень, 

сформованих за допомогою різних словотворчих засобів із використанням 

дериваційних можливостей вершинного слова словотвірного гнізда.  

Найбільш структурно й семантично розлогим є субстантивний блок 

дериватів, мотивованих неозапозиченнями різної семантики і структури, 

домінантну групу якого становлять суфіксальні іменники із суфіксами різної 

продуктивності (-ник, -ист / -іст, -ець, -івець, -ств-о, -изаці-я/-ізаці-я, -изм / 

-ізм, -анн-я, -к-а, -иц-я). 

Окрему групу похідних іменників утворили мотивовані 

неозапозиченнями складні слова – композити та юкстапозити, що мають 

особливості в способах та засобах поєднання твірних слів. Продуктивність 

композиції та юкстапозиції постійно зростає.  

Прикметникові й дієслівні деривати формують своєрідні підсистеми 

похідних одиниць із властивими їм словотвірними значеннями та 

словотворчими засобами, які ці значення передають. І хоч кількісно 

прикметники й дієслова, мотивовані неозапозиченнями, поступаються 

іменникам, однак вони засвідчують участь неолексем у процесах ад’єктивного 

й вербального словотворення за вже відомими в українській мові моделями. 

8. На основі зібраного фактичного матеріалу укладено Словник новітніх 

запозичень (184 с.) та Словник новітніх запозичень-абревіатур (35 с.). 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні складного 

динамічного характеру освоєння новітніх запозичень мовою-реципієнтом, 

перегляді доцільності використання деяких із них в українському мовному 

просторі й визначенні місця новітньої запозиченої лексики в системі 

української мови загалом. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Коробова І. О. Англізми в сучасній українській мові / І. О. Коробова // 

Актуальні питання філології : зб. наук. праць. – Вип. № 5. – К. : КиМУ, 2013. – 

С. 107 – 115. 



18 

2. Коробова І. О. Новітні англійські запозичення у сфері високих 

технологій сучасної української мови / І. О. Коробова // Рідне слово в 

етнокультурному вимірі : зб. наук. праць. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 141 – 

148. 

3. Коробова І. О. Словотвірне освоєння новітніх запозичень сучасною 

українською мовою / І. О. Коробова // Науковий вісник кафедри Юнеско 

Київського національного лінгвістичного університету : зб. наук. праць. – Вип. 

№ 27. – Серія Філологія – Педагогіка – Психологія. –К. : Видавничий центр 

КНЛУ, 2013. – С. 158 – 162. 

4. Коробова І. О. Спортивні запозичення в сучасній українській мові / 

І. О. Коробова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Харків, 2013. – 

Вип. 36. – С. 34 – 39. 

5. Коробова І. О. Чужомовні абревіатури в сучасній українській мові / 

І. О. Коробова // «Spheres of Culture» : зб. наук. праць. – Вип. № 4. – Люблін, 

Польща, 2013. – С. 228 – 233. 

6. Коробова І.О. Структурно-семантична адаптація чужомовних слів у 

сучасній українській мові / І.О. Коробова // Україна і світ : діалог мов та 

культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 03 – 05 

квітня 2013 р.) – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 150 – 151. 

7. Коробова І. О. Проблеми запозичень у сучасній лінгвоукраїністиці / 

І. О. Коробова // Література та культура Полісся. – Вип. 80. – Серія 

«Філологічні науки». – № 5 / відп. ред. і упоряд. Г.В. Самойленко. – Ніжин : 

НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С. 232 – 242. 

8. Коробова І.О. Розширення семантики новітніх запозичень / 

І .О. Коробова // Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Н34 Випуск 22 / Херс. держ. ун-

т. – Херсон : ХДУ, 2015. – С. 85 – 89. 

9. Коробова І. О. Типологія новітніх запозичень в українській мові / 

І .О. Коробова // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (Київ 01 – 03 квітня 2015 р.) – К. : Вид. центр 

КНЛУ, 2015. – С. 193 – 195. 

10. Коробова І. О. Новітні телескопи сучасної української мови / 

І. О. Коробова // Вісник Київського національного лінгвістичного 

університету. – Том 19. – Серія «Філологія» – № 2. – К.: КНЛУ, 2016. – С. 101 – 

106.  

 

АНОТАЦІЯ 

 

Коробова І.О. Семантичне та словотвірне освоєння новітніх запозичень в 

українській мові. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2018.  
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словотвірної адаптації новітніх запозичень в українській мові. 
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У роботі окреслено зміст поняття “новітнє запозичення” та визначено 

його місце в лексико-семантичній системі української мови, досліджено 

чинники інтенсивного входження новітніх запозичень до лексикону української  

мови та основні етапи процесу їх адаптації; виокремлено основні лексико-

семантичні групи неозапозичень, установлено типи змін у їхній семантичній 

структурі; з’ясовано специфіку словотвірної поведінки різних за семантикою і 

фономорфемною структурою неозапозичень та визначено основні мовні й 

позамовні чинники, що впливають на дериваційний потенціал вершинних слів 

словотвірних гнізд; систематизовано частиномовні параметри словотвірних 

гнізд з вершинами-неозапозиченнями.  

Ключові слова: новітнє запозичення, неозапозичення, семантичне 

освоєння, адаптація, етап адаптації, словотвірне освоєння, словотвірна 

поведінка, словотвірне гніздо, семантична структура, дериваційний потенціал. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Коробова И.А. Семантическое и словообразовательное освоение 

новейших заимствований в украинском языке. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2018. 

Диссертационная работа посвящена исследованию особенностей 

семантической и деривационной адаптации новейших заимствований в 

украинском языке. 

В работе раскрыто содержание понятия “новейшее заимствование” и 

определено его место в лексико-семантической системе украинского языка; 

исследованы факторы интенсивного вхождения новейших заимствований в 

лексикон украинского языка и основные этапы процесса их адаптации; 

выделены основные лексико-семантические группы неозаимствований, 

проанализированы типы изменений их семантической структуры; определена 

специфика словообразовательного поведения разных по семантике и 

фономорфемной структуре новейших заимствований и установлены основные 

языковые и внеязыковые факторы влияния на деривационный потенциал 

вершинных слов словообразовательных гнезд; систематизированы частеречные 

параметры словообразовательных гнезд, вершинами которых являются 

новейшие заимствования. 

Ключевые слова: новейшее заимствование, неозаимствование, 

семантическое освоение, адаптация, етап адаптации, словообразовательное 

освоение, словообразовательное поведение, словообразовательное гнездо, 

семантическая структура, деривационный потенциал. 
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Korobova I. A. New Loan words Semantic and Lexical Adaptation in Modern 

Ukrainian Language. – Manuscript. 
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The dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD). Speciality 

10.02.01 – Ukrainian Language. – Zaporizhzhia. – Zaporizhzhia National University, 

2018. 

This thesis is devoted to research of semantic and lexical adaptation of the new 

loan words in modern Ukrainian language. 

The term “new loan word” and its place in the lexical-semantic system of 

Ukrainian language have been determined.  

The structural-semantic pecularities of the new Anglicisms as the largest group 

of new loan words and the new foreign words borrowed from other European and 

non-European languages, have been analyzed. The types of loan words have been 

distinguished. 

The factors of the new loan words assimilation in modern Ukrainian language 

and the main stages of their development have been studied. The main lexical-

semantic groups of the new loan words have been distinguished, the types of changes 

of their semantic structure have been analyzed. The thesis revealed the specific 

features of the new loan words semantic and phonomorphemic structure and the main 

extralingual and intralingual factors influencing world-building activity of peak-word 

for the word family. Part-of-speech parameters of word family with neo-loan words 

as their vertices have been systematized. It has been proved that paradigmatic word 

families, structured by composites of the first-degree derivability formed by two roots 

of loan words were predominant. 

A continuum of word-forming meanings, implemented by derivatives from 

neo-loan words was determined. On the basis of data collected, a glossary of the new 

loan words and a glossary of the new loan abbreviations have been compiled. 

The practical value of the obtained results can be realized in lexicographic 

practice by means of dictionaries of foreign words and neologisms, special courses of 

studies, special seminars on the subject of loan words and in the process of compiling 

dictionaries of foreign words and explanatory dictionaries of modern Ukrainian 

language. They also can be used for the research of the dynamic processes of the 

Ukrainian language vocabulary. The data analyzed proved the flexibility of the 

semantic structure of the new loan words, their modifications caused by system of 

target language which differs from the source language, and their involvement in 

word-forming processes. 

Keywords: new loan word, neo-loan word, semantic adaptation, stage of 

adaptation, loan word assimilation, word family, semantic structure, world-building 

activity. 
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