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Інтенсивне проникнення в останній час англійських запозичень в українську 
мову викликає занипокоєння сесрд лінгвістів. З одного боку, представники широкої 
української громадськості заявля.ть про необхідність очищення мови від "чужих" 
слів та захисту української мови від агресивного вторгнення іноземних запозичень. 
З іншого боку, ці запозичення прийшли в українську мову в процесі соціально-
економічних і культурних відносин між народами та країнами, вони є неминучими 
показниками світової глобалізації та збагачують уркаїнську мову новими словами, 
поняттями, реаліями. 

Проблема сучасних англійськиих запозичень в українській мові є актуальною, 
зважаючи на тенденцію до "американізації" ураїнського життя й української мови, що 
виражається у проникненні в мову великої кількості англіцизмів та американізмів. 
Крисін Л.П. вважав, що запозичення в мові репродуктуються фонетичними та 
морфологічними засобами однієї мови морфем, слів та словосполучень іншої 
мови. Лексика частіше інших рівнів піддається запозиченням. Вони повязані з: 
запозиченнями нових речей (трактор, танк) або понять (республіка, екзамен); 
дублюванням слів, що вже існують в мові для використання термінології (імпорт, 
експорт) поряд з українськими (увіз, вивіз); з намаганням виділити той чи 
інший відтінок значення (школа – студія), (пристосовувати – аранжувати); з 
впливом моди ("вікторія" – перемога) [2, С. 65-73]. Запозичення слова є активний 
процес: запозичена мова не пасивно сприймає чуже слово, а тим чи іншим чином 
перебудовує, переробляє його, підкорює його в тій чи іншій мірі своїм внутрішнім 
закономірностям, включає його в мережу своїх внутрішнії системних відносин. По-
перше, всі фонеми в складі експонента матеріального запозичення чужого слова 
замінюються своїми фонемами, найбільш близькими за слуховим враженням.  По-
друге, запозичене слово включається до морфологічної системи мови, що запозичує, 
отримуючі відповідні граматичні категорії. По-третє, запозичене слово включається 
до системи семантичних звязкі і протиставлень, що маються в наявності в мові, що 
запозичує, входить до того чи іншого семантичного поля або навіть в декілька полей. 
Зазвичай, при запозиченні відбувається звуження обєму значення. Після того, як 
запозичене слово увійшло в мову, воно починає "жити свойм життям", незалежним, 
я к правило, від життя прототипа цього слова у мові-джерелі. В результаті змінень 
запозичені слова настількт засвоюються мовою, що перестають відчуватися його 
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рядовими носіями як чужі, іноземні і їх іншомовне походження може бути розкрите 
тільки етимологічним аналізом. 

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття українська мова активно вбирає в 
себе лексичні одиниці з англійської мови, а процес запозичення, на думку В. Радчука, 
С. Караванського, О. Кочерги, Н. Непийводи,  В. Калашник, М. Черпак, набуває 
масових масштабів. Енциклопедія української мови дає таке визначення англіцизму: 
англіцизм – різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, 
які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком. 
Англіцизми переважно усвідомлюються мовцями як чужорідний елемент і зберігають 
ознаки свого походження: фонетичні (джем, імідж), словотвірні (смокінг, маркетинг), 
семантичні (яструби – політики, прихильники жорстокого агресивного курсу у 
різних країнах). Ряд англіцизмів позначають національні (англійські, американські) 
реалії: Скотланд-Ярд (англійська реалія), діснейленд (американська реалія), а також 
предмети і явища в галузі спорту, техніки, економіки, політики. Англіцизм – ідіома 
чи крилатий вислів – пов’язується у свідомості мовців з англійським джерелом 
незалежно від способів творення: українське “скелет у шафі (буфеті)” (сімейна 
таємниця) – англійське “skeletion in the cupboard”; англійське “To be or not to be” – 
українське “Бути чи не бути”.[4] У переважній більшості це слова, що стосуються:

1. техніки: блюмінг, бульдозер, буфер, грейдер, диспечер, екскалатор, 
каупер, комбайн, конвейєр, кренінг, радар, слябінг, сейф, телетайп, 
тендер, трактор, трамвай, тунель, фільм, форсунка; 

2. мореплавства та військової справи: аврал, браунінг, бункер, ватерлінія, 
вельбет, докер, дрейф, катер, мічман, снайпер, танк, танкер, трап, 
траулер, шквал, шлюпка, шрапнель, шхуна, яхта;

3. політики, економіки та торгівлі: банкнот, блеф, блокада, бойкот, 
бюджет, гангстер, демпінг, долар, інтерв’ю, лідер, локаут, мітинг, чек;

4. спорту: аут, бокс, боксер, ватерполо, волейбал, гол, голкіпер, матч, 
жокей, нокаут, раунд, рекорд, спорт, спростмен, старт, теніс, трек, 
тренер, фініш, форвард, футбол, хокей;

5. одягу й тканин: бязь, велвет, джемпер, піджак, піжама, плед, плюш, 
смокінг, френч;

6. їжі та питва: біфштекс, кекс, пудинг, пунш, ром, ростбіф, сандвіч, торт;
7. культури: гумор, джаз, клоун, клуб, комфорт, памфлет, сквер, тент, 

фокстрот, фольклор, хол. [2; 140]
Головною особливістю сучасного процесу запозичення є стрімка фонетична, 

графічна, граматична, семантична й словотворна адаптація нових англійських 
запозичень в українській мові. Функціювання в сучасній українській мові значної 
кількості англіцизмів зумовило появлення перед дослідниками нових завдань: з 
одного боку, в різних аспектах вивчити вплив нової англомовної лексики на систему 
української мови, а з іншого боку, визначити закономірності інтеграції запозичень в 
фонетичну, лексичну, словотворчу та граматичну системи української мови. Процес 
лексико-семантичної еволюції англійських слів в українській мові є найбільш 
значним у загальному процесі запозичення слів. Саме лексико-семантична система 
мови джерела є системою, що стимулює подальший розвиток або зникнення слова з 
лексичного фонду мови, що запозичує. Існування багатьох об’єктивних причин, що 
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викликає лексичне запозичення, робить можливим проникнення майже будь-якого 
англійського слова в українську мову. [1; С. 64-69]

Слова іншомовного походження - невід’ємна частина української лексики. 
Їх запозичення тісно пов’язане з історією нашого народу, що на різних етапах 
формування та розвитку власної державності вступав у багатоманітні політичні, 
соціально-економічні та культурні відносини з іншими народами світу і, таким 
чином, збагачував та змінював свою мову. Лексичні запозичення з англійської мови 
в українську проникли пізніше, ніж з французької чи німецької, головним чином у 
ХІХ та ХХ ст.; засвоювалися вони в основному через російську мову. [3 c. 140] Процес 
запозичення з англійської мови зараз став настільки глобальний й інтенсивний, 
що, можливо, в цей самий час якесь нове англійське слово вживаєтбся в системі 
української мови. В наш час науково-технічного прогресу, світової глобалізації й 
міжнародного співробітництва відбувається створення міжнародної термінології, 
єдиних найменувань та понять, явищ сучасної науки, економіки, культури, що 
сприяє закріпленню запозичених слів, що отримали інтернаціональний характер. 
Процеси збагачення лексики за рахунок запозичень відбуваються сьогодні у всіх 
сучасних мовах, в тому числі й в українській. Курс на інтеграцію України в ЄС, процес 
глобалізації, перебудова економіки, орієнтація на країни Заходу спричинили тісну 
культурну, політичну та соціально-економічну взаємодію українського народу з 
народами світу, яка не могла не відбитися на мовному рівні, тому кількість англіцизмів 
сьогодні дуже швидко зростає. Проте, як це вплине на українську мову, збагатить її 
або, навпаки, покаже час. Він визначить й долю запозичень, які, в кінці кінців, будуть 
ухвалені або відкинуті лінгвістами сучасності. 
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