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OCHOBHI АФ1КСАЛЫП МОДЕЛ1
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Abstract
The prefixal and the suffixal methods are the most widespread among the affixal
ways o f creating ergonyms - phonetic words in the modem Ukrainian naming sphere. The
words, formed by the prefixal method (by prefix PRO-), use interlingual homonymy and
contamination.
The structural models formed by the suffixal method use affixation with: 1) suf
fixal formánt -OK, based on its homonymy with the English ok; 2) suffixal formánt -K-O
- imitation o f the marketing symbols (& Со); 3) complex -СЬК-ИЙ (SKY) based on the
use o f interlingual homonymy; 4) suffixal formants OFF, INN as imitation o f the names
o f well-known successful brands.
Keywords: prefixal method, suffixal method, ergonym, interlingual homonymy.

Розширення присутносп украУнськоУ мови в ycix сферах суспшьного життя, сучасш процеси глобал1защУ, що передбачають постшну взаемод1ю р1зних мов i культур, стр1мкий розвиток шформацжних технологш, ckohomíhhí шновацй' спричинили потужний сплеск
мовотворчоУ активноси й актив!зували штернацюнал1защю мови,
формування фонду нових сл1в, термЫв, запозичених основ та афжав.
За спостереженнями дослщниюв, “активну роль у сучаснш украУнськш HOMÍHauií Biflirpae словотворення, що оформляе hobí слова, пристосовуе до норм л1тературноУ мови неозапозичення. Потужним засобом творения неолопзм!в та новотвор1в виступають аф1ксац1я, осново- та словоскладання, абрев1ац1я” (Клименко-Карпшовська-Кислюк
2008: 3-4).
3 огляду на це щкаво було проанал!зувати сучасн1процеси сло
вотворення в такш динам1чн!й галуз1, як маркетингова комунжащя, а
саме у сфер1 украУнського нейм1нгу як частит брендингу, де часто
можна побачити яскрав1 приклади мовноУ гри, насамперед Í3 використанням омофон1в-фонетичних огив у р1зних дериващйних моделях на
баз1 як власне украУнсько'У мови, так i УУсполучення з шшими мовами,
актуальними для життя сучасного соц1уму. M obhí явища у сфер1 су-
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часного укра'шського неймшгу вщображають шновацшш процеси, що
вщбуваються сьогодш в m obí, зокрема й на píbhí деривацп.
Неймшг як основоположна складова формування торговельно!'
марки забезпечуе вияв i'í шдивщуальносп, захищае пов’язану з мароч
ною назвою репутащю ф!рми, оскшьки ÍM’a набагато цшшше й важлившле, шж основний кагптал (Макашева-Макашев 2011: 70-71). Вдала назва привертае увагу цшьовоТ аудитора, створюе позитивне ставлення до товару чи ф1рми у потенцшного споживача й тим самим стимулюе зростання i розвиток б1знесу. Унаочнений у зовшшнш реклам!
неймшг бере участь у формуванн1 мовного ландшафту míct та íhhihx
населених пункпв, а також прилеглих до них територш. Таким чи
ном, дослщження й унормування сфери украшського нейм1нгу може
розглядатися як один Í3 hhhhhkíb реал1зацп mobhoi пол1тики .
Метою нашого дослщження було проанал1зувати способи словотворення назв-eproHÍMÍB, в ochobí яких лежить фонетичне слово
(одне чи кшька сл1в, поеднаних спшьним словесним наголосом),
оскшьки таю утворення е довол1 складними, що пщвищуе 1хню орипнальн1сть, неповторн1сть, а отже, й ефективн1сть. Матер1алом досл1дження послугували понад 90 назв 3Í сфери укра'шського неймшгу,
з1браних автором протягом останн1х двох роюв переважно на вулицях
украТнських míct , а також д1браних з мереж! 1нтернет. Було з’ясовано,
що для назв-eproHÍMÍB продуктивними е афжсальш (преф!ксальн! й
суф!ксальн!) та безафжсш способи творения (зокрема лексико-семантичний i лексико-синтаксичний), а також pÍ3HÍ способи складання
(словоскладання, основоскладання, осново-словоскладання), aöpeeiaЦЙ', ycineHHB TBipHOl основи.
У цш CTairi пропонуеться розглянути аф!ксальн! (преф!ксальний та суфшсальний) сп особи творения eproHÍMÍB-фонетичних chíb як
таю , щ о мають високу словотв!рну активн!сть у сфер! сучасного укра
'шського неймш гу. За допом огою префжсацн та суфжсацй' було утворен о 40 eproHÍMÍB-фонетичних сл!в Í3 понад 90 проанал!зованих, Í3
них 4 —префжсальним способом i 36 - суфжсальним.1

1. Преф 1ксальний cnoci6 творения
У зазначений cnoci6 постали так! назви:
- Електронна система публ1чних закушвель “ProZorro
—Ресторан здорового харчування “РгоПорщя
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- Бар-паб “ProRock” (м. КиУв);
- Рекламне розширення назви продукщУ MEIZU “PROpuepoKy ”.
L],i назви-фонетичш слова утвореш за допомогою префжсащУ,
що шдкреслено i íxhím граф1чним оформлениям (видшення частин
слова pÍ3HHM шрифтом i кольором).
При цьому для творения назви “ProZorro” використано також i
гру огив, побудовану на м1жмовнш omohímí'í : украУнське слово “прозоро ” на позначення чесност! й прозоросп сучасноУ електронноУ системи закушвель, що прийшла на змшу шод! сумшвним паперовим держтендерам, зазнае виразноУ алюзй' на постать вщомого книжного i kí ноперсонажа Зорро - поборника справедливое^ й захисника простих
знедолених людей. Згадка “про Зорро” у назв! щеУ систем! видаеться
нам досить вдалою. KpiM того, досить вдалою е й присутня тут м1жмовна контамшащя, коли назва, граф1чно подана латинськими лИерами, мае на фонетичному píbhí цшком украУнське звучания i значения.
У назв1 ресторану “РгоПорщя” з шдзаголовком “РгоПорц!я —
збалансоване харчування” фонетичну гру сл!в-омофон1в “про порщю
- пропорщя” шдкреслено шрифтовим i колористичним ршенням:
словотв!рний формант-преф1кс про- подано з великоУ л1тери рожевобузковим кольором, TBipHy базу порщя - також Í3 великоУ л1тери (по
при те, що це середина слова), але вже шшим кольором - сливовим.
Така сепаращя в середин! слова додае цш назв! орипнальност! й глибини, що сприяе приверненню уваги потенц!йного споживача та лег
кому запам’ятовуванню щеУ нейм!нговоУ одинищ - а саме ушкальHÍCTb i легк!сть запам’ятовування разом !з лакон!чн!стю й милозвучн!стю належать, як в!домо, до основних критерйв як!сного нейм!нгу
(див. Хороший неймшг... [електронний ресурс]).
Назва киУвського бару-пабу “ProRock” також побудована на
фонетичнш rpi сл!в-омофон!в “про рок - пророк” Í3 використанням
граф!чних засоб!в (сепаращя за допомогою великоУ л!тери в середин!
слова) та м!жмовноУ контамшащУ (написания латиницею - украУнське
звучания). I якщо перше слово у цш napi омофошв може бути легко
сшввщнесене з музичним стилем, який часто грають у таких закладах,
то друге слово пробуджуе цший ряд асощацш, алюз!й та ремшюценц!й: по-перше, у назв! цього бару можна побачити !рошчний натяк на
дар “красномовност!”, що пробуджуеться шд впливом алкогольних
напоУв; по-друге, воно може бути витлумачене як алюз1я на постать
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украТнського поета-пророка Тараса Шевченка, чий пам’ятник розташований поблизу - у парку ímchí Шевченка навпроти КиТвського нацюнального ушверситету ímchí Тараса Шевченка. KpÍM того, назва вулицi —Пушк1нська, на якш мштиться бар-паб “ProRock”, також може
породжувати neBHÍ ремшюценцп, пов’язаш з творчютю цього поета.
Усе це надае анашзованш неймшговш одинищ багатошаровосп, багатоплановосп й виразноси, семантичноТ глибини, що позитивно
впливае на 1мщж закладу.
У представленому на рекламних hocíbx розширенш до назви
телефона MEIZU “MEIZUPROpuepony” використана граф1чна м1жмовна контамшащя, а також вдало об1граний елемент PRO, додавання
якого до назви гаджета означае покращену та доповнену вераю смарт
фона, i водночас створюе ефект мовноТ гри омофошчним звучаниям
ÍHOMOBHoro доданка PRO й однойменного украТнського префжса про-.
yci u,i реал1зацп префжсального способу творения eproHÍMÍB
мютять елементи мовноТ гри, сприяють защкавленню потенцшноТ щльово'Т аудитора, кращому запам’ятовуванню ímchí бренду, забезпечують його yнiкaльнicть i оригшальнють, а отже, й високу конкурентоспроможшсть на ринку, а з суто лшгвютичноТ точки зору —вщображають aктyaльнi на сьогодш процеси iнтepнaцioнaлiзaцiT мови на
pÍ3HHX ТТр1внях.
2. Суфжсальний cnociő творения
2.1. Афжсащя з суфжсальним формантом -О К
Ця модель найпоширешша в згаданому cnocoöi деривацп ергоHÍMÍB-фонетичних cлiв. Суфжсальний формант -ОК у таких назвах е
omohímom до англшського ok на позначення згоди, схвалення, затвердження; bíh презентуе дуже частотний вияв м1жмовних omohímíT й
контамшацп i мае виразну позитивну конотащю, украй важливу для
формування неймшгових одиниць маркетингово'Т комунжацп.
Модель “тв1рна основа + суфжс -ОК" нараховуе 22 реал1зацн, з
яких 15 е виявом укра'Тнсько-англшськоТ м1жмовноТ контамшацп; 2 виявом росшсько-англшсько'Т контамшацп eproHÍMÍB-фонетичних ошв
(також належних до сфери украТнського неймшгу) за описаною вище
схемою; 1 е цжавим прикладом м1жмовноТ укра'Тнсько-англшськоТ
контамшацп, коли eproHÍM-фонетичне слово складаеться з двох англшських лексем, сукупнють яких омофошчно дор1внюе одному укра-
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Унському; 1 - фонетичним словом, утвореним за допомогою поеднання шмецькоУ лексеми з англшським ок й омофошчним украУнському
слову; 3 останш назви групи являють собою квазюлова, вщсутш як в
украУнсьюй, так i в росшськш мовах, але утвореш за популярною
моделлю “тв1рна основа + омошм1чний англшському ок украУнський
суфшс -ОК”.
За схемою украУнсько-англшськоУ контамшащУ утвореш Taxi
назви:
- магазин електротовар1в “СтрумОК”;
- компашя з ремонту побутовоУ технжи “МайстерОк
- стоматолопчна клшжа “ЗубОк
- салон лазерноУ еп1ляцй‘ “ЛазерОК”;
- магазин TOBapie для д1тей “ШзОК”;
- магазин одягу i взуття “ПуховичОк
- магазин для рибалок “ВоблерОк
- марка паперових носових хустинок “НосовичОк
- мережа магазишв харчових продукте “ЛотОК”;
- магазин продукт! в харчування "ВасильОк
- кафе, а також назва страви “БургерОК”;
- магазин вишчки “ШтрудельОК”;
- кафе домашньоУ кух hí “ТЕРЕМ’ОК”;
- марка пресованого цукру “СахарОК”;
- кормоподр1бнювач “МЛИН-ОК”.
В ycix цих словах суф!ксальний формант -ОК вид1лений граф1чно: найчаст1ше bíh подаеться шшим, н1ж тв1рна основа, кольором
i/або íhhihm шрифтом, або з великоУ (великих) л!тер1 (л1тер) усередин!
слова, рщше - через апостроф чи через дефю.
Рос1йсько-англ1йська контам1нац1я у фонетичних словах-ергоHÍMax наявна в таких двох випадках:
- торговельний центр “ГородОК" (м. КиУв);
- квшсовий магазин “ЦветОК” (м. Харюв),
де в першш назв1 суфжсальний формант -ОК видшено контрастним червоним кольором (тв1рна основа город подана chhím), а та
кож особливим шрифтовим ршенням: граф1чне зображення цих двох
букв нагадуе загальновщомий жест рукою на позначення ‘все ок, усе
добре’. У другш назв! акцентування форманта -ОК вщбуваеться тшьки завдяки po3MÍpy шрифту (велию л1тери).
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Укра'шсько-англшська контамшащя особливого типу представ
лена в назв1 послуги “GOOD ’ОК” вщ одного з onepaTopie мобшьного
зв’язку на внутр1шньому ринку Укра'ши, де сполучення двох лексикогpaфiчниx англшських сл1в в одне фонетичне формуе цшковито украТнську лексему 3Í словотв1рним формантом -OK, omohímíhhhm англшському ok. Така гра cn ÍB е досить вдалою, вона оригшальна, вщображае суть рекламованого продукту, привертае увагу споживача i може вважатися прикладом устшного неймшгу.
Ще одним цжавим виявом м1жмовних omohímíT й контамшацп
е назва komícíAhoto магазину дитячих TOBapÍB “KinderOK” (м. 1ваноФранювськ), де сполучення шмецькоУ TBipHo'í основи й англшського
ok в одне фонетичне слово формуе цшком укра'шський вщповщник.
Надзвичайна популярнють розглянутоУ деривацшноТ модел1
призвела до виникнення ряду назв-квазюл1в, яких немае hí в украУнськш, hí в росшськш мовах:
- магазин модноУ бшизни “БюстОК”;
- магазин мебл1в “МебельОК”;
- компашя з оргашзацй розваг, магазин пов1тряних кульок
“Ш арОк”.
Акцентуащя суфжсального форманта -ОК представлена в цих
назвах кольором, po3MÍpoM i формою шрифта (а в першому приклад1
для шдкршлення асощативного зв’язку на логотип! бшя назви зображено ще й об’емний смайлик Í3 характерним для ok жестом рукою),
проте щ назви важко назвати зразками устшного неймшгу.
2.2. Афжсащя з суфжсальним формантом -К -О
В ycix прикладах такий cnoci6 творения е наслщуванням сим
волам 3Í сфери трейд-маркетингу (&Со), базуеться на м1жмовнш омоHÍMÍi (украУнська/англшська):
- компашя з виробництва продукте та напоУв “ВАСИЛЬ.КО”;
- магазин садових шструменпв “САДко
- ресторан традицшноУ украУнськоУ кухш “ГАРБУЗиКо
- ф1тнес-клуб “АтлетЖо ” тощо.
Вщокремлення цього словотв1рного форманта може бути передане пунктуацшно, змшою кольору, розм1ру чи типу шрифту - або ж
кшькома засобами одночасно.
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2.3. Афжсацш з суфжсальним формантом (суфжсально-флективним комплексом) -С Ь К -И Й (S K Y )
У таких деривацшних моделях eproHÍMÍB-фонетичних опв 3Í
сфери украТнського неймшгу актуал1зуеться використання м!жмовно1
omohímí'í на позначення вигцосп, ел1тарност1 пропонованих TOBapie i
послуг (sk y - англ, ‘небо’), супроводжене м1жмовною контамшащею:
- житловий комплекс “PecherSKY”;
- житловий комплекс “RYBALSKY”;
- ф1тнес-клуб “TsarSKY”;
- б1знес-центр “DemievSky”;
- буфет “ЯнгельБКУ".
В ycix анал1зованих прикладах формант SKY подано великими
леерами ( “DemievSky ” - тшьки з першою великою): блакитними, що,
очевидно, мають закршлювати асощащю з небом, поруч Í3 бшими ль
терами TBipHo'í основи ( “PecherSKY”, “TsarSKY”); винесеним в окремий рядочок складом ( “RYBALSKY”); шшим пор!вняно з тв1рною ос
новою кольоровим i шрифтовим ршенням ( “HuzenbSKY").
Лопчно припустити, що остання назва може бути пов’язана з
постаттю академжа Михайла Янгеля, вщомого вченого-мехашка укра'шського походження, конструктора в галуз1 ракетно-косм1чноТ техhíkh - адже буфет “PuzenbSKY” знаходиться поруч Í3 парком Нацюнального техн1чного ушверситету Укра'ши “Кшвський полггехшчний
шститут ÍMeHi 1горя Сжорського”, що територ1ально забезпечуе тематичну доречшсть тако!' назви. У цьому випадку формант SKY мае, оче
видно, означати не стшьки ел1таршсть, скшьки пряму асощащю з не
бом, з яким була пов’язана професшна д1яльнють згаданого академжа. KpiM того, граф1чне i кольорове вир1шення bhbíckh з назвою цього бару 4Ítko асощюеться з логотипом пошуковоУ системи й штернетпорталу Яндекс - таю алюзп в Ha3BÍ видаються також цшком можливими з огляду на сусщне розташування техшчного вишу. Найменш
iMOBipHOK) е версия походження назви бару вщ слова ангел (янгол) i,
вщповщно, його неба (SKY), хоча й таке тлумачення не можна вщкидати остаточно.

2.4. Афжсащя з суфжсальними посесивними формантами
До цього типу словотворення належать таю назви eproHÍMÍB:
- продуктовий магазин “M ’hchOFF”;
- ф1рмовий магазин вшницьких ковбас “КОВБАСКОФФ”;
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—магазин взуття “EAIUMAKoFF”;
компашя з виробництва i монтажу натяжних стель “Potolkoff”;
—готель&спа “LUuiukINN”.
U,i назви входять до одного з основних ти т в неймшгу - особистюно-переважного (Чаплшський—Ы ка [електронний ресурс]). Суфжси посесивност1 передан! в них по-р1зному: як засобами одшеУ мо
ей за допомогою кириличноУ графжи ( “КОВБАСКОФФ”) чи латинищ
( “Potolkoff”), так i з використанням м1жмовноУ контамшацй' ( “М ’яснOFF”, “EAUIMAKoFF”, “ILÍuundNN”). Фонетичний вар1ант суфжса посесивност! OFF (ОФФ) не е власне украУнським: це дещо трансформо
вана в латинському написанш трансл!теращя росшських пр1звищ, яю
стали назвами усшшних бренд1в (Smimoff, Davidoff тощо) й започаткували моду на под1бш назви.
Найменування готелю&спа “ШигикПШ” можна розглядати i як
реал1зац!ю особист!сно-переважного р1зновиду нейм1нгу (вщ пр!звища Шишк1н), i як фонетичне слово з елементами м1жмовноУ контамь
нацй': на логотип! цього готелю зображена шишка дерева глицевоУ по
роди, яких багато росте навколо, що дозволяе тлумачити його назву
досл!вно i як “Шишковий готель” чи “Шишкова господа”.
—

Таким чином, серед афжсальних cnocoöie творения нових ерroHÍMÍB-фонетичних сл!в у сфер! сучасного украУнського нейм!нгу найпоширен!шими виявилися преф1ксальний та - з виразним переважанням —суф!ксальний способи. У нашому матер1ал! не трапилося випадkíb творения eproHÍMÍB за допомогою постфжсацй' або конф!ксац!У.

Слова, утвореш преф!ксальним способом, послуговувались преф!ксом про-, при цьому неймери часто вдавалися до м!жмовноУ омоhímíi та використовували м!жмовну контамшащю, що п!дкреслено
р!зними граф!чними засобами в назвах.
У словах, утворених суфшсальним способом, можна видшити
кшька моделей, чи структурних груп, серед яких: 1) афжсащя з суфжсальним формантом -ОК, де в основу покладено об!грування його
omohím Í4hoctí з англ!йським ok; 2) аф!ксац!я з суф!ксальним форман
том -К -0 —наслщування chmbohíkh 3Í сфери трейд-маркетингу (&Со)
з використанням м!жмовно‘У omohímíi; 3) аф!ксащя з суфжсальним
формантом (суф!ксально-флективним комплексом) -СЬК-ИЙ (SKY),
заснована на використанш м!жмовноУ omohímíi та м!жмовно'У контам!-
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наци; 4) афжсащя з суфжсальними посесивними формантами OFF,
INN як наслщування назв вщомих устшних брещцв.
Уел ui модел1 вщображають активш процеси сучасного розвитку мови, зокрема в галуз1 словотвору, ií активну штернацюнал1защю,
формування нових понять, запозичення й засвоення р1зних структурних елемент1в тощо.
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