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4. Соболевский, А. П. Реклама в мобильных приложениях 

[Электронный ресурс] А. П. Соболевский. – Режим доступа: 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/ 64942/.  

 

В работе сделана попытка поставить вопрос этичности 

использования нативной рекламы, которая не идентифицируется 

потребителем как оплаченная рекламодателем информация, а 

воспринимается как полезный контент. 

Ключевые слова: нативная реклама, этика рекламной 

деятельности, принципы рекламы. 

 

The study attempts to raise the ethical issue of usage of native 

advertising which consumer does not identify as an information paid by 

advertiser and sees it as a useful content.  

Keywords: native advertising, advertising ethics, principles of 

advertising. 
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ТРАДИЦІЯ І НОВАТОРСТВО ЯК МОТИВИ ВИБОРУ ІМЕНІ 

В УКРАЇНЦІВ ОДЕЩИНИ 

 

Статтю присвячено лінгвістичній інтерпретації одного з 

основних класів антропонімів – особових імен, що функціонують у 

розмовномиу середовищі українців Одещини. Антропоніми вивчаються 

у соціолінгвістичному аспекті: аналізуються не реально вживані імена, 

а ті, що подобаються і суб’єктивно оцінюються як найкращі. 

Результати дослідження дають можливість прогнозувати майбутню 

динаміку реального ім’явжитку. 

Ключові слова: мовознавство, ономастика, антропоніміка, 

особові імена, антропонімічні уподобання, соціолінгвістичне вивчення, 

неофіційні форми імен, прогнозування, майбутня динаміка особових 

імен. 

 

Метою даної статті є аналіз чинників, які найбільшою мірою 

впливають на формування сучасних антропонімічних смаків українців 

Одещини. 

Особові імена здавна викликали інтерес у людей. І, не зважаючи 

на те, що вони є одним із найдавніших прошарків нашої мови і були 
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предметом зацікавлення ще давньоєгипетських, давньоримських та 

давньогрецьких вчених, у наш час як особливий антропонімічний клас 

вивчені недостатньо. Зокрема залишається малоопрацьованою 

проблема вибору імені: чому приім'янареченні віддається перевага тим 

чи іншим ономам, які фактори впливають на формування іменника. 

Чимало сучасних антропонімістів, таких як Л.О. Белей, В.А. Івашко, 

О.Ю. Карпенко, О.В. Суперанська, П.П. Чучка та ін., приділяли багато 

уваги вивченню мотивів вибору імені при реальному ім'явжитку. 

Ми ж пішли дещо іншим шляхом, досліджуючи не реальні імена, а 

ті, що подобаються людям. Джерелами фактичного матеріалу стали 

результати соціолінгвістичної практики студентів ОНУ 

ім. І.І. Мечникова. Шляхом анкетування кожний учасник практики 

зібрав у респондентів різного віку дані про 10 імен, які йому 

подобаються найбільше [1]. 

Які ж саме фактори найбільшою мірою впливають на формування 

сучасних антропонімічних уподобань українців? 

У зв'язку з цим П.П. Чучка зазначає: "Мотиви найменування 

бувають різні. Найчастіше вони пов'язані з естетичними, релігійними та 

політичними уподобаннями чи переконаннями середовища, в якому 

живе найменувач [5;28]. В.А. Івашко на основі статистичних 

підрахунків уживаності особових імен за 350 років дійшов висновку, 

що ситуація вибору імені є вихідним моментом у формуванні іменника. 

У ній людина зазнає впливу як зовнішніх (соціолінгвістичних), так і 

внутрішніх (психологічних) факторів. Головну роль при цьому 

відіграють зовнішні чинники [2;18]. Власні імена кожного народу 

даються відповідно до національних традицій. 

Ми виявили, що в наших матеріалах мотиви найменувань 

найчастіше пов'язані з соціально-історичними, культурологічними, 

естетичними, психологічними та релігійними факторами. 

Домінуючим критерієм при виборі імені як найкращого є 

традиційність, оскільки до розряду найулюбленіших потрапили старі 

календарні імена, такі як Сергій, Олег, Ігор, Олександр, Іван; Олена, 

Оксана, Ольга, Марія, Ірина,популяризації яких сприяють 

традиційність, літературна та уснопобутова поширеність, здатність 

утворювати колоритні квалітативні форми. 

Не менш важливою рисою імені є його милозвучність, легкість у 

вимові. Найбільш популярні імена мають у своєму складі плавні звуки 

/м/, /л/, /н/, що "створюють колорит м'якості, ніжності" [3; 326]: Аліна, 
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Анастасія, Віталіна, Іванна, Ілона, Ліана, Лілія, Наталя, Олена, Юлія; 

Віталій, Ілля, Олексій. 

За словами "краса імені" може стояти й захоплення оригінальними 

екзотичними найменуваннями. Тому й трапляються серед уподобань 

чимало нових імен, переважно з яскраво іншомовним забарвленням –

Аліса, Віолетта, Елеонора, Каміла, Кароліна, Лаура, Сніжана; 

Альберт, Альфред, Джек, Роберт, Томас. 

Найчастіше ім'я починається здаватися привабливим, якщо воно 

нагадує людину гарну, відому, талановиту, розумну. Через це, на наш 

погляд, найкращими вважають імена Богдан, Володимир, Ігор, Тарас, 

Ярослав; Леся, Ольга та ін. 

Заслуговує на увагу й релігійний мотив вибору імені, що полягає у 

зверненні до святців -до імен святих, які фіксував церковний календар 

(свято Івана, Іллі, Миколи, Василя, Юрії, Марії та ін.). 

Як відомо, з кінця ХІХ до середини ХХ ст. батьки брали ті імена, 

які їм пропонувала церква. Це було пов’язано із тим, що церква 

юридично володіла правилом реєстрації новонароджених. Якщо це 

була заможна селянська родина, то їхнім дітям давалися канонізовані 

імена найбільш величних, найпопулярніших святих. Тому не дивно, що 

імена Василь, Дмитро, Іван, Петро, Микола, Михайло, Марія, Ганна, 

Ольга та інші набули тут найбільшої популярності. Якщо сім’я була 

середнього достатку, їй священик пропонував імена маловідомих 

святих, які строго припадали на день народження дитини, незалежно 

від того, подобається воно батькам чи ні. Такими іменами були 

Аполінарій, Ватоломій, Власій, Єфрем, Сава, Митрофан, Никифор; 

Горпина, Матрона, Митродора, Текля, Февронія Федора та ін. Ці імена 

не прижилися серед наших матеріалів, в загальному частотному списку 

належать до групи раритетних.  

А які ж фактори, навпаки, впливають на зменшення популярності 

імен? На нашу думку, найменш привабливими є імена, що мають якусь 

усталену від'ємну конотацію: Кузьма (пор.Кузькина мати), Сидір 

(Сидорова коза); антропоніми з не пригашеним апелятивним значенням 

типу Зоря, Іскра, Малина,що більше схожі на прізвиська; імена-

радянізми, так звані революційні (Владлен, Клара, Роза, Марксина, 

Октябрина, Сталіна); імена з нетиповими для української мови 

фінальними звуками типу Жаннет, Кетті, Нелліта іншомовні 

запозичення, погано узгоджені з нормами сучасної української 

літературної мови. Перешкодою на шляху популярності імені може 
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бути і його довжина: Дормидонт, Пантелеймон, Есмеральда, 

Капітоліна. 

На вибір імені впливає й психологічний момент. Вчені 

Л.І. Ройзензон та Е.Б. Магазаник стверджують, що визначальну, а часом 

і вирішальну роль при виборі імені як найкращого відіграє так звана 

оперативна пам'ять, робота якої, як свідчать психологи, 

характеризується "магічним числом" сім + два. Виходить, що постійно і 

найближче в нашій пам'яті живе дуже незначний запас імен – не більше 

дев'яти. Що ж формує пам'ять на імена? Знайдено дві вірогідні відповіді 

на це запитання: або в пам'яті людини незалежно від її волі, несвідомо і 

поступово накопичується частотність якогось імені (воно "врізається у 

пам'ять"), або тут діють зовсім інші закономірності: нагромаджуються і 

"перебувають у бойовій готовності" лише ті імена, які подобаються 

(вони були емоційно оцінені людиною як гарні, приємні) [4; 28]. 

Отже, в наших матеріалах домінуючим критерієм при виборі імені 

як найкращого є традиційність, на яку певним чином впливає і мода, 

хоч до явищ моди мовці ім'я не відносять. Що стосуються нових 

екзотичних найменувань з виразно іншомовним забарвленням, то 

іменами-фаворитами стали такі, в яких гармонували звучання і 

значення. 

Таким чином, проаналізувавши мотиви вибору імен з погляду їх 

сучасної суспільної оцінки, можна реально і досить конкретно 

прогнозувати популярність/непопулярність їх переважної більшості у 

майбутньому реальному ім'явжитку. 
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Статья посвящена лингвистической интерпретации одного из 

основных классов антропонимов – личных имён, функционирующих в 

разговорной речи украинцев Одесской области. Антропонимы 

изучаются с социолингвистической точки зрения; анализируются не 

реально употребляемые имена, а нравящиеся людям и субъективно 

оцениваемые как самые лучшие. Это новый подход к изучению 

современных антропонимических предпочтений. Даётся социо- и 

психолингвистический анализ факторов, влияющий на отношение к 

именам украинцев разного возраста на исходе ХХ века. Изучаются не 

только самостоятельные имена, но и их неофициальные формы – 

разговорные и уменьшительные варианты. Анализируется их значение 

и структура, отмечаются их функции в социокультурном аспекте. 

Результаты исследования дают возможность прогнозировать 

будущую динамику реального употребления имён. Исследование 

современных антропонимических симпатий позволяет выявить 

социальную весомость имён, их роль в обогащении национального 

антропонимического фонда. 

Ключевые слова: языкознание, лингвистика, ономастика, 

антропонимика, личные имена, антропонимические предпочтения, 

социолингвистическое изучение, неофициальные формы имён, 

прогнозирование, будущая динамика личных имён. 

 

The article dwells upon linguistic interpretation of one of the main 

classes of anthroponyms – personal names that function in common usage of 

the Ukrainian in Odessa region. Anthroponyms are studied from the 

sociolinguistic point of view; not really used words are analyzed but the 

words that people prefer as well as the words that are subjectively 

considered to be the best. It is a new approach of studying of current 

anthroponymic preferences. Socio- and psycholinguistic factor analysis that 

have an impact on attitude to the Ukrainian’s names of different age at the 

turn of the ХХ century is given. Not only independent names are studied but 

also their informal forms as well as colloquial and hypocoristic variants. 

Their meaning and structure are analyzed; their roles in sociocultural aspect 

are mentioned. The results of the research enable to forecast a future 

dynamics of names usage. The research of the modern anthroponymic 
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preferences allows finding out social importance of names and their role in 

the national anthroponymic fund enrichment. 

Keywords: study of language, linguistic, onomatology, anthroponimics, 

personal names, anthroponymic preferences, sociolinguistic study, informal 

forms of names, forecasting, future dynamics of personal names. 
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ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ  

КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЮ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Висвітлено фірмові константи як засоби ідентифікації 

корпоративного стилю організації, а також проаналізовано фірмовий 

стиль як засіб комунікації. 

Ключові слова: фірмові константи, фірмовий стиль, імідж 

компанії 

 

На сьогоднішній день на ринку досить високий рівень 

конкуренції. Тому виникає потреба у ефективному фірмовому стилі, 

який буде індивідуальним і зацікавлюватиме потенційних клієнтів. 

Завдяки так званим фірмовим константам організація матиме свою 

особливість, унікальність і можливість виділитися на тлі конкурентів 

Фірмовий стиль – суттєва частина корпоративної культури, що 

забезпечує візуальну і смислову ідентифікацію організації, її внутрішнє 

і зовнішнє оформлення, яке формує у соціального оточення позитивне 

враження: імідж, бренд, обличчя фірми, фірмовий дизайн, товарний 

знак, слоган, внутрішньофірмові стандарти ділових операцій, ділового 

вигляду, спілкування тощо.  

Фірмовий стиль – це одна з найстаріших форм комунікацій, що 

забезпечує відмінність об'єкта і його візуальне виділення завдяки 

особливим рисам [3, 150]. 

За визначенням Н.С. Добробабенко «фірмовий стиль – це набір 

колірних, графічних, словесних, друкарських, дизайнерських постійних 

елементів (констант), що забезпечують візуальну і смислову єдність 

товарів (послуг), всієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього і 

зовнішнього оформлення. А також сукупність прийомів (графічних, 

колірних, пластичних, акустичних, відео), які забезпечують єдність всім 

виробам фірми і рекламним заходам. покращують запам'ятовування і 


