
65

 Перспективы развития науки
ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки. 
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ФУНЦІОНУВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У РОМАНАХ 
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Останніми десятиліттями розширилися політичні, економічні та культурні 
зв’язки України з іноземними, зокрема, англомовними країнами, що спричинило 
посилене надходження в українську мову чужомовної лексики. Особливо зросла 
кількість запозичених англіцизмів, що зумовлено політичними й економічними 
реформами в Україні, які викликали потребу у використанні англомовних понять, 
закріплених світовою практикою.

Складні процеси в сучасній українській лексико-семантичній системі, 
пов’язані з появою значної кількості запозичень, переважно з англійської 
мови, закономірно одержують неоднозначні оцінки мовознавців: з одного боку, 
дослідники відзначають певне збагачення мови, відображення за допомогою 
асимільованих іншомовних запозичень світових досягнень у суспільно-політичній, 
економічній, управлінській, торговельній тощо сферах, а з іншого, — вказують на 
перевантаження й засмічення рідної мови чужими лексемами, часто за існування 
їх українських відповідників. „Слова іншомовного походження є одним із шляхів 
збагачення лексичного складу кожної мови. У різних мовах співвідношення 
питомих і запозичених слів не однакове — в одних їх більше, в  інших менше, що 
пояснюється багатьма мовними та позамовними чинниками. В українській мові, за 
підрахунками лінгвістів, чужомовні слова становлять приблизно 10 відсотків. Наша 
мова підпорядковує запозичення своїм фонетичним та граматичним законам, часто 
виробляє до них синоніми з власного лексичного матеріалу і не боїться втратити 
оригінальності та неповторності від уживання певної кількості чужих слів” [5, с. 65].       

Проблемам запозичення присвячено чимало праць вітчизняних та зарубіжних 
дослідників. Серед них праці І.  Огієнка, С.  Семчинського, М.  Жовтобрюха, 
В. Русанівського, О. Муромцевої, В. Виноградова, Д. Шмельова. Не залишилися поза 
увагою українських лінгвістів і запозичення англіцизмів в останні десятиріччя. Цій 
проблемі були присвячені праці Н. Попової, Г. Сергеєвої, Ю. Бічай,  Г.Зимовець та ін.

У часи великих політичних і економічних зрушень, до яких належать сучасні 
перетворення в Україні, відбуваються інтенсивні мовні процеси. Найбільш відчутні 
вони в лексичному складі мови. Для української мови в останнє десятиліття  в 
запозиченій лексиці характерними є два процеси: 1) збільшення кількості англомовних 
за походженням слів; 2) розширення актуальності слів англійського походження, що 
функціонували в українській мові для характеристики певних сфер життя зарубіжних 
країн. Запозичення англіцизмів включає неодноразове застосування англійських 
слів на рівні мовлення, входження їх у лексико-семантичну систему української мови 
та подальше засвоєння згідно з законами мови-реципієнта. Всі проникнення слів 
англійського (американського) походження  знайшли віддзеркалення у сатиричних 
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творах початку ХХІ ст., а саме у творах М. Гримич та М. Мєднікової.

Серед позамовних чинників, що сприяють появі запозичень, істотну роль 
відіграють мода та естетичні смаки, зокрема намагання мовців використати слова, 
яким властиве конотативне значення. Стало модним використання в усному 
мовленні і в писемних текстах лексичних одиниць і виразів, що відзначаються 
гранично вузькою сферою поширення, що, до речі, стало маркером нової 
ментальності сучасного покоління. Мовна свідомість сучасника відзначається 
зараз тим, що активно сприймає мовні зміни і з певною часткою „молодецтва”, з 
регулярністю відтворює те, що визначається як „модне” і відповідно репрезентується 
у „модних” словах [6, с. 151]. „Модні” слова — це специфічний і пізнаваний шар 
лексики, що містить іншомовні слова, які вирізняються незвичайністю звучання і 
семантики, високою частотою використання, тобто такі, що перебувають у фокусі 
загостреної мовленнєвої уваги сучасної людини. Н., „Скажемо по секрету, тут 
доклав своєї руки народний іміджмейкер і заслужений промоутер пострадянського 
простору, який штучно спровокував два — три шквали оплесків, а решта вже 
полилися автоматично” [2, с. 69]. Іміджемейкер — „спеціаліст із питань створення 
іміджу державного діяча, публічного політика, громадського діяча і т. ін.” [1, с. 369]; 
промоутер — „1. У комерційних фірмах — спеціаліст, який сприяє просуванню 
виробленого фірмою товару на ринку, а також залученню інвесторів, спонсорів. 2. 
Продюсер, імпресаріо, агент” [1, с. 979]. Словосполучення „народний іміджмейкер” 
та  „заслужений промоутер” — це поєднання власне українського та іншомовного 
слова, що, разом з іронічною інтонацією, створює сатиричний ефект. 

„Звернення до іншомовних джерел, активізація лексичних запозичень пов’язані 
з такими причинами: а) потребою заповнення мовних лакун — поповнення певних 
тематичних груп, а то й створення їх; б) браком слів, позбавлених будь-яких 
конотацій, переважно в царині науково-технічної термінології та номенклатури; в) 
„номінативною безвихіддю” і прагненням до мовленнєвої економії, компактності; 
г) тенденцією до чіткішої диференціації слів за семантикою та сферами вживання 
тощо” [7, с. 16];    

Іншомовне слово, найчастіше англійське, в сучасному українському контексті — 
це одна з прикмет „мовного смаку епохи” [3, с. 127]. На загальному тлі широкого 
запозичення іншомовне слово виявляється престижним, таким, що звучить 
по-офіційному, і, відповідно, воно інтелектуальне й красиве. Н., „Тоді дядько 
повикреслював їх із заповіту й оголосив на їхнє місце тендер. Тендер на ґендер, 
серед родичів, які ще не брали шлюбу” [4, с. 124]. Тендер — „1. Форма розміщення 
замовлення на яку-небудь роботу, яка передбачає визначення виконавця шляхом 
конкурсного відбору кращої тендерної пропозиції (оферти) за критеріями, що 
встановлюються замовником//Конкурс на право виконання яких-небудь робіт” [1, с. 
1238]; ґендер — „1. Відмінність між чоловіками і жінками за аналітичними ознаками. 
2. Соціальний розподіл, який часто базується на статевих відмінностях, але  не 
обов’язково збігається з ними” [1, с. 177].    

Варто зазначити, що проникнення чужомовних елементів практично завжди 
викликало і викликає певну негативну реакцію мовців. „Вони не помітили, як 
вийшли із землянки і рушили до найт-шопу. Але „шоп” виявився зовсім не „найт”, бо 
стояв зачинений” [2, с. 22] (використовуючи у наведеному прикладі англіцизм „найт-
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шоп”, який у перекладі має значення „магазин, який працює вночі”, автор підкреслює 
невідповідність стану речей назві, яка була присвоєна даному закладові); „І так, і 
сяк помаркетингувавши, Нінон дійшла невтішного висновку: бізнес з Василиною 
малорентабельний” [4, с. 126]. В наведеному прикладі ми спостерігаємо виникнення 
оказіоналізму „помаркетингувавши”, утвореного  від англійського іменника 
„маркетинг — система управління підприємством, що передбачає комплексне 
урахування положення на ринку збуту для прийняття рішень. // Організація збуту 
товарів а зовнішньому ринку” [1, с. 510].

Крім цього, в аналізованих творах ми зустрічаємо такі явища, як вживання 
варваризмів, що мають на меті імітувати чуже. Н., „– Мені таку, що пройшла 
радіологічний контроль. Хау мач?  — Ту доларз пляшка, — наперед виступила Нінон” 
[4, с. 122]; „У вас якісь проблеми? Ю о’кей? ” — стривожилися Василина, дивлячись, як 
повідпадали щелепи у Нінон і Тіни та кліпали очі у бабів” [4, с. 124]. 

На частоту введення авторами запозичених слів  з англійської мови має 
великий вплив стереотипного сприйняття США та Великобританії, їхнього стилю 
життя пересічними громадянами. Н., „За легендою Вашик колись працював в органах 
безпеки, „секьюріті” по-нашому” [4, с. 76]; „Скоро у Терешка з райдержадміністрації 
ювілей. Я вам такой макдональдс видам, полный атас” [4, с. 9].

Отже, у сучасній українській мові відбуваються об’єктивні зміни в лексичному 
складі, пов’язані, зокрема, із новітніми англомовними запозиченнями (новими 
лексемами або новими значеннями) та їх засвоєнням. Це має величезний вплив на  
мову художніх творів сучасних письменників, зокрема М. Гримич та М. Мєднікової. 
Стрімке зростання кількості слів англійського походження в українській мові 
становить потенційну загрозу мовній самобутності творів молодих авторів та носіїв 
мови взагалі.
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