
ОЛЕКСАНДР   СТИШОВ 
ОКАЗІОНАЛІЗМИ В МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ КІНЦЯ XX —ПОЧАТКУ XXI СТ. 

 
В останнє десятиліття у мові новітніх українських мас-медіа суттєво зросла кількість 
оказіоналізмів. Зокрема, помітно активізувалося використання експресивно-емоційних, 
образних лексичних і фразеологічних засобів, уживаних із метою образніше подати певний 
матеріал, зацікавити читача, спонукати його мислити, аналізувати факти дійсності тощо. Ці 
факти сприяють авторським пошукам у царині мовно-виражальних засобів, стимулюють 
експериментування зі словом. 

Загальновизнано, що в публіцистичній мові функції номінації й оцінки лексичних 
одиниць є взаємопов’язаними. Саме їх часто поєднують оказіоналізми: невдалюга, 
автоґвалт, телебрехня, борщонаварення, яблуконадкусювання та ін., пор.: Все, що треба 
було написати, вже написали класики, за цих радянських невдалюг усе написав Шолохов, — 
чого їм ще треба? («Молодь України», 02.07.1991); Наш народ, прославлений у віках 
хлібосольством, борщонаваренням та яблуконадкусуванням, гідний, кажу вам, кращої долі 
для себе, — сказав Олександр Ткаченко («Україна молода», 11.11.1999). У багатьох 
індивідуально-авторських утвореннях функція називання домінує над експресивною, 
емоційною, образною, пор.: оматеріальнення, лаконізувати, жуйковиробник, лінгвогібрид, 
додефолтний тощо. Саме такі одиниці мають найбільше шансів стати з часом нормативними 
та кодифікованими. Проте на етапі створення вони, безперечно, виявляють певний (хоч і 
незначний) стилістичний відтінок, напр.: Мізерні можливості щодо оматеріальнення 
безконечного змісту ідеального, здійснені Марксом та Енгельсом, большевицька диктатура 
лаконізувала, узаконила, позбавила всіх громадян «імперії зла» можливості черпати з 
безмежного джерела Духа, дала тільки право пережовувати мертві писання та навішувати 
їх на живі реальності сьогодення («За вільну Україну», 31.08.1991). 

Стилістично маркованими є складні індивідуально-авторські одиниці утворені шляхом 
незвичного поєднання книжного (як правило іншомовного) і питомого зниженого 
розмовного чи нейтрального слова Такі лексичні одиниці мають високий виразово-
емоційний заряд, пор.: кінокорито, дуркобол, поп-мертв’як, лоходром, шоу-пані та іи. 
Засвідчено зростання кількості утворень із колоніальним компонентом -жер: грантожер, 
рекламожер, книгожер, валютожер тощо. Влучне використання в публіцистичному тексті 
оказіональних абревіатур (особливо з різностильовими компонентами) у контексті значно 
посилює його вплив на читача, оскільки лаконічно характеризує певне явище чи особу, 
виявляє авторське ставлення до зображуваного: партбидло, агітбрехня, демклімат, 
сучукрлітпроцес тощо, пор.: Як літературний критик, Володимир Пузій активно співпрацює 
з «Книжником-review», тобто вхожий і в «сучукрлітпроцес» («Дзеркало тижня», 04-
10.10.2003). Рівень маркованості оказіоналізму значно зростає, якщо він є іншостильовим, 
переважно розмовним. Потрапивши в публіцистичний контекст, така одиниця набуває 
статусу експресеми. Названі оказіоналізми домінують у викривальних, полемічних статтях, 
фейлетонах та ін.: Мінфіну народі ... перейменували в «Мінфіг») України... («Вечірній Київ», 
15.09.1998); Правоохоронці, що досить тривалий час розслідують злодіяння вищезгаданого 
«лоходрому», наклали арешт на банківські рахунки телевізійників («Україна молода», 
13.07.1999). 

Окремий різновид оказіоналізмів — текстові інновації, значення яких не прочитується 
поза зв’язками з іншими словами, пор.: Чому «загромадило» у стінах облради? А днями 
обласна організація НДП виступила із заявою з приводу щойно проведеної конференції 
партії «Громада» («Україна молода», 20.01.1999). 

Помітно інтенсифікувалося також творення і вживання індивідуально-авторських слів у 
заголовках видань, назвах телепередач, рекламних слоганах із метою привернення уваги, 
зацікавлення читачів, зумовлення певних асоціацій, пор.: Порнопереполох у Каліфорнії 
(«Україна молода», 21.04.2004); Плюс «автобусизація» всього села («Україна молода», 
15.04.200Л). ЛіМузІн — це лірика, музика, інформація. Це програма для молоді щопонеділка 



(з радіо, 12.04.1999). ивізувалося в сучасних мас-медіа виникнення оказіоналізмів на ві назв 
станцій, передач, програм, шоу тощо: єрик, радіоерик, ерорадійний (від назви радіо «Ера»), 
булочкоїди (від назви радіопередачі «Булочка на двох»), великопрання (від назви 
телепередачі «Велике прання»), телетабуїст (від назви телепередачі «Табу»). 

Фактичний матеріал засвідчив незначну перевагу негативно оцінних оказіоналізмів 
(кар’єроманія, хамократизація, телемаячня, комунототалітаризм, країна-жебрак, 
подонкізм, азаровщина) над нейтральними і позитивно маркованими (автосвято, автокраля, 
звеличник, вогненосиця — ‘спортсменка, яка несе олімпійський вогонь’), напр.:... дорослим не 
варто радіти, якщо дитина «не заважає», а тихо сидить, тупо дивлячись криваву 
телемаячню («Україна молода», 08.07.1999); Комунототалітаризм: досьє кривавих 
злочинців {заголовок) («Вечірній Київ», 05.12.1998); Стіну пам’яті на Байковому кладовищі 
так звані представники так званої художньої громадськості забетонували з таким 
залассям, ніби кожен з них сподівався мати від цього грандіозний оргазм. Кретинізм і 
подонкізм! («Молодь України», 03.07.1991); Коли «Візантійський» голландський чоловічий 
хор 1975 р. виступав у Нью-Йорку, то відомий поет, письменник і журналіст Леонід 
Полтава назвав його звеличником України («За вільну Україну», 08.09.2000). 

Серед способів словотворення, що уможливлюють активне поповнення мови 
оказіоналізмами, найпродуктивнішим є суфіксальний. До найчастотніше використовуваних 
належать суфікси -ець/-івець (утеенівець (від УТН), ЄЕПівець, ющенківець), -изацій-/-ізацій-
(хамократизація, путінізація (від Путін), автобусизація), -ість (попсовість, всюдність, 
іншість, вундеркіндність, антизахідність), -щин- (азаровщина, жириновщина, 
лукашенківщина), -ізм/-изм (кучмізм, войтилізм (від прізвища Папи Римського Івана-Павла II 
— Войтила), -ств- (петлюрофільство, тарзанство), -іад- (путініада, лозунгіада, кілеріада, 
поттеріада), -маній- (рейтингоманія, океаноманія (від назви гурту «Океан Ельзи»), 
флінтоманія), -ман (баксоман, фанероман, поттероман), -філ (віктюкофіл (від прізвища 
відомого театрального режисера Р. Віктюка), -ик (пірамідальник, надзвичайник), -атор 
(білорусизатор), -ус’- (книжуся), -ук/юк- (нацюк), -ень (зливень) та ін. Порівняно з 
попереднім періодом розвитку мови публіцистики активізувалося основоскладання: 
тіловіднімання, словославлення, малошансовик, модопереслідувач, кровокрап, кнопкодав. 
Продуктивними є також компоненти ново- (новоканалець, новофеміністка, новоукраїнець 
(від назви блоку «Нова Україна»), новороб, нововірець), слово- (словоборство, 
слововиявлення, словообіг, словотерапія, словоприкладство), -над (хатопад, 
бурулькопад, грязепад, дощепад, грошепад), -кратій- (хамократія, бандократія, 
кланократія, кучмократія, олігархократія), -терапій- (кримотерапія, вокалотерапія, 
словотерапія) тощо. Такі слова утворені здебільшого за аналогією. Серед оказіональних 
абревіатур домінують складноскорочені слова (імпердемократ, мультазбука, демклімат), 
але зрідка виникають також інші типи абревіатур (PR-хитрощі). В утворенні 
складноскорочених слів найпродуктивнішими є складники теле- (телеплюралізм, 
теледальтонізм, телебатько), політ- (політринг, політолігарх, політтусовка), парт- 
(партмотрона, парт’яничар, партбос), держ- (держкорито, держгодівниця, 
держфункціонер), євро- (європесиміст, євроскептик, єврофіаско, європрем’єра), ком- 
(комрай, комбосва, комшабаш) та ін. Активніше використовується словотвірний потенціал 
префіксів і префіксоїдів: анти- (антикучмівець, антимілошевич, антигеракл, антиОскар, 
антипенсія), екс- (екс-подруга, екс-голодувальник, екс-модель, екс-рок-геній, екс-
колгоспник), супер- (суперєресь, супертеща, суперштірліц, суперМаріо, суперДинамо), 
нео- (неошароварництво, неоесдек, неосоюз, неоортодокс), недо- (недоЄвропа, 
недоукраїнець, недопочуття) та ін. 

Новим і досить продуктивним способом словотвору іменників-оказіоналізмів у мові 
новітньої публіцистики с телескопія: нове слово виникає на основі сурядного 
словосполучення внаслідок злиття повної основи одного твірного слова з усіченою 
основою іншого або поєднанням двох усічених основ слів: медвесуркіси, медведчуркіси (від 



Медведчук і Суркіс), чудомобіль (від чудо і автомобіль), демократура (від демократія і 
диктатура) тощо. 

Поступово зростає кількість семантичних оказіоналізмів. їх виникнення пов’язане з 
різними типами переносних значень слова (метафора, метонімія, синекдоха). Здебільшого це 
контекстуальні оказіоналізми; «плюси» —’керівництво і співробітники телеканалу «1+1»‘, 
«королі» — ‘футболісти королівського клубу «Реал» (Мадрид)’, бублики — ‘керівництво і 
члени Соціал-демократичної партії України (об’єднаної’)’, пор.: Та в будь-якому разі «королі» 
взяли три очки, «Валенсія» задовольнилася одним, і лідери знову зрівнялися («Україна молода», 
20.04.2004). 

У творенні оказіональних іменників малопродуктивним є морфолого-синтаксичний 
спосіб. Переважають оказіоналізми, що виникли внаслідок субстантивації: жовто-блакитні 
‘гравці збірної України’, наші — ‘представники блоку «Наша Україна»‘, донецькі — 
‘представники вищих владних структур, вихідці з Донеччини’, кленові — ‘гравці збірної 
Країни Кленового Листя (Канади)’ та ін.: Учорашній чвертьфінал зі збірною Фінляндії мав 
стати лакмусовим папірцем на виявлення претензій щодо утримання «кленовими» титулу 
чемпіонів світу («Україна молода», 07.05.2004). 

Серед індивідуально-авторських прикметників переважають одиниці, утворені 
основоскладанням із суфіксацією (голопротокольний, кубкочемпіонівський, багатоВікторна 
[політика], остапобендерівський, великотерорний) та префіксальним способом 
(антиєепівський, похолодновоєнний, постконфронтаційний, додефолтний). Менш 
продуктивною є суфіксація (марчуківський, єепський, кучмистий). 

Оказіональні дієслова творяться переважно за допомогою основоскладання з суфіксацією 
(віршомазати, вільноукраїнствувати), суфіксального способу (моніторити, боксувати, 
піарити (від PR (пі-ар), цивілізованішати), рідше — префіксального (відполітизуватися), 
префіксально-суфіксального (поукраїнити, загромадити, наЄЕПати) тощо. 

Демократизація мови ЗМІ та інтелектуалізація українського загалу, прагнення знайти 
ефективні засоби мововираження зумовили зростання кількості оказіоналізмів з іншомовним 
графічним складником: Глюк’оzа, new-романтик, PR-акція, BIZ-napaд, cardig-n-логічний тощо, 
пор.: Мила бешкетниця 17-річна Наталя Іонова, вона ж Глюк’оzа, яка спершу ховалася за 
мультяшним «двійником», тепер активно дає концерти та їздить із гастролями («Високий 
Замок», 22.04.2004). 

Окремі оказіональні утворення стають соціально апробованими нормативними 
одиницями загальномовного словника. Такі слова називають несподіваними (або 
випадковими) входженнями: кравчучка — ‘сумка-візок, що стала популярною за часів 
президентства Л. Кравчука’, європейськість — ‘європейський спосіб життя, ментальність’, 
білорусизація — ‘політичні процеси на зразок тих, що відбуваються в Білорусі й пов’язані з 
обмеженням демократії та становленням диктаторського режиму президента 
О. Лукашенка’, ірландизація — ‘втрата корінною нацією своєї мови та послуговування 
мовою метрополії, що є першим кроком до денаціоналізації’, Азіопа — ‘азійсько-
європейські терени’ та ін. 

Отже, у мові мас-медіа кінця XX — початку XXI століття помітне інтенсивне творення 
оказіоналізмів. Це зумовлено передусім пошуком нових і неординарних виражально-
зображальних, оцінних та номінативних засобів, що мають пожвавити мову сучасної 
публіцистики. 
 


