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університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено аналізу особливостей номінативних процесів у 

сучасній англійській мові в аспекті соціальної стратифікації. Номінативні процеси 

досліджуються на матеріалі назв парфумерно-косметичних товарів (ПКТ). 

Теоретико- методологічною основою проведеного дослідження є досягнення в галузі 

лексикології, зокрема теорії номінації. Використані в роботі методи та прийоми 

аналізу дозволили визначити структурно-функціональну та семантичну організацію 

неймінгового простору назв парфумерно-косметичних товарів в аспекті соціальної 

стратифікації. 

У першому розділі окреслено основні підходи до вивчення парфумерно-

косметичного неймінгового простору. Проаналізована варіативність процесів 

номінації з виокремленням характеристик первинної і вторинної номінації. 

Парфумерно-косметичний неймінг визначається як сегмент товарних назв, що 

відображає якісні та кількісні параметри іменованих об’єктів. Саме через 

парфумерно-косметичні назви, що є невід’ємною частиною глобального товарного 

неймінгу, реципієнт отримує необхідну інформацію. Парфумерно-косметичний 

неймінг реалізується у двох аспектах: ольфакторному і колірному. Семантична 

площина парфумерно-косметичного неймінгу є найваріативнішим компонентом, що 

відображає емоційні, когнітивні, соціостратифікаційні інтенції номінатора. 

У другому розділі представлено результати структурного аналізу парфумерно-

косметичних назв на виокремлення ознак соціальної стратифікації; визначено типи 

номінації, що задіяні при формуванні парфумерно-косметичного неймінгового 

простору. В дисертації доведено складникову сегментацію парфумерно-косметичних 
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назв, яка уможливлює подальше виокремлення чотирьох складників номінативного 

комплексу, що є носіями ознак соціальної стратифікації. Доведено також динамічний 

характер взаємодії між чотирма ідентифікованими складниками номінативного 

комплексу.  

Базовий номінативний складник визначено як провідний інформаційний носій. 

Як номінативна одиниця він ідентифікується на рівні слова, словосполучення і 

речення, при цьому номінативна одиниця-словосполучення має панівну позицію. 

Базові номінативні складники залучають номінативний регістр з огляду на 

трансонімізацію, добираючи антропоніми і топоніми, а також з огляду на онімізацію, 

добираючи номінативні одиниці з дев’яти виокремлених лексико-семантичних груп. 

Запозичення і штучно утворені слова належіть до маргінального сегменту задіяного 

номінативного регістру. 

Третій розділ присвячено семантичному аналізу парфумерно-косметичних назв 

на виокремлення ознак соціальної стратифікації. Шляхом співставлення системи 

мотиваційних ознак і корпусу базових номінативних складників було виокремлено 

провідні мотиваційні ознаки, що розкривають семантичні характеристики 

номінативних одиниць. Було сформовано основні твердження про загальну 

семантичну систему парфумерно- косметичних назв. У дисертації виявлено 

специфіку репрезентації ознак соціальної стратифікації у межах семантичної 

підсистеми парфумерно-косметичних назв. Встановлено, що ознаки соціальної 

стратифікації реалізуються через мережу семантичних індикаторів і символів-

маркерів, які є вербалізаторами саме соціостратифікаційної особливості. У межах 

парфумерно-косметичних назв виявлено ознаки неймінгової синергії як на 

вербальному, так і на позалінгвальному рівнях. 

Проведене дослідження підтверджує перспективу подальшого аналізу 

номінативних процесів у ракурсі соціальної стратифікації, що репрезентовані у 

товарних назвах, необхідність вивчення загальних та специфічних мовних 

особливостей товарного неймінгу та дослідження загальних і спеціальних процесів 
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номінації. Результати дослідження можуть бути використані у подальшому аналізі 

номінативних процесів. 

Ключові слова: номінативна одиниця, номінативний комплекс, номінативний 

регістр, неймінгова синергія, мотиваційна ознака, семантичний індикатор, соціальна 

стратифікація, мультимодальність. 

ABSTRACT 

Galitska E. A. Social Stratification  Factor in Naming in Modern English.– 

Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – “Germanic 

Languages”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis deals with the analysis of Modern English naming, in particular, in the 

social stratification aspect. Naming is investigated on the basis of the names of perfume and 

cosmetic goods. The achievements in the field of of lexicology and semantics, in particular 

naming theory, serve as the theoretical and methodological grounds for the research. The 

methods of the analysis used in the paper have made it possible to sigle out structural, 

functional and semantic organization of perfume and cosmetic goods naming  with the  focus 

on social stratification. 

Chapter 1 outlines the basic approaches of the linguistic study of perfume and 

cosmetic naming. Variation of naming has been analysed, namely,  the features of primary 

and secondary nomination. Perfume and cosmetic naming is recognized as a segment of 

goods manes reflecting qualitative and quantitative parameters. 

It is through the perfume and cosmetic names, which are the essencial part of the 

global goods naming, that recipients receive necessary information. Perfume and cosmetic 

naming is realized in two aspects – olfactory and colour. Semantic aspect  of perfume and 

cosmetic naming is the most variable component reflecting emotional, cognitive, social 

stratification intentions of the agent. 
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Chapter 2 demonstrates the results of the study of perfume and cosmetic naming 

structural analysis. The chapter deals with nomination types involved into the formation of 

perfume and cosmetic naming. The four components of the nomination complex  are singled 

out. They are the bearers of the social stratification features.  

The basic nominative components involve naming register in the transonimisation 

field selecting anthroponic and toponic ones, and in the field of onimisation selecting 

naming units from 9 lexico-semantic groups. There are also groups of borrowings and 

artificially created words, but they belong to the marginal naming register fields. 

Chapter 3 deals with the analysis of semantic peculiarities of the same perfume and 

cosmetic names extracting out social stratification features. Using the comparison of 

motivation feature system and the set of basic naming components the main naming features 

have bean singled out. They reveal semantic peculiarities of naming units. In the thesis the 

peculiarity of the general semantic system of perfume and cosmetic names is clarified. There 

is also a specific manifestation of social stratification within the semantic subsystem of 

perfume and cosmetic names. It is stated that social stratification peculiarities are realized 

using the system of semantic indicators and symbols-markers, verbalising social 

stratification semantics. Perfume and cosmetic names demonstrate some features of naming 

synergy on the verbal and paralinguistic levels. 

The conducted research proves the prospect of further analysis of naming processes 

in the social stratification aspect, the necessity of studying general and specific lingual 

peculiarities of goods naming and investigating common and individual actions of naming. 

Results of the research can be used for the further analysis of naming processes. 

Key words: naming unit, naming complex, naming register, naming synergy, 

motivation indication, semantic indicator, social stratification, multimodality. 
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ВСТУП 
Сучасна тенденція дослідження лінгвістичних явищ своїм корінням пов’язана 

із функціями мови, що «випливають із її семіотичної природи, законів і тенденцій 

розвитку, ознак і властивостей. Згідно з трьома вимірами семіозису встановлено три 

функції мови: номінативну (рівень семантики), синтаксичну (синтактики), 

прагматичну (прагматики)» [181, с. 773]. Розвиток мови обумовлений пізнавальною 

діяльністю людства, що спонукає до створення нових номінативних одиниць, які 

покликані забезпечити індивідуальність і впізнаваємість у сучасному світі, що 

насичений інформацією. Збільшення сфер діяльності людини призводить до 

створення все ширшого розмаїття продуктів людської праці, а це генерує потребу 

номінування втілених результатів цієї праці, які характеризуються специфічними 

якісними і кількісними параметрами. В останні роки з’явилося чимало лінгвістичних 

праць, в яких досліджувалися різні об’єкти номінації: автомобілі (О. О. Васильєва 

[28]), предмети одягу (Г. М. Коваленко [102; 103], Л. С. Матосян [143], В. А. Птуха 

[169]), назви харчових продуктів-гастроніми (Я. В. Браницька [15]), рослини 

(А. А. Кириленко [95], Ю. Богомазова [16], Г. П. Бурова [21], О. П. Рябко [174]), 

тварини (Л. В. Калініна [87], О. В. Дерюгіна [67]), населені пункти (Т. В. Гулей [67]), 

артефакти (Т. С. Толчеєва [208]). Під процес номінації потрапили і фізичні явища: час 

(А. В. Бондаренко [17], Д. В. Гарбузов [53], А. М, Шейко [224]), акустика 

(Є. В. Івакіна [84]), а також процеси людської діяльності: комерція (М. Є. Новичихіна 

[154]), юридична психологія (Р. Я. Дмитрасевич [71]), при цьому людина, як 

унікальна мовна особистість, продуцент номінативних одиниць, залишилася 

центральним чинником номінації. Це знайшло своє віддзеркалення не лише у 

дослідженні власних імен (А. В. Суперанська [201], Є. В. Кисельова [98], 

А. Л. Кисельова [99], Г. Г. Слишкін [186], Т. С. Олійник [154], Д. І. Єрмолович [78; 

79], Л. О. Чернейко [220], С. С. Хватова [216], О. Г. Васильєва [26; 27], 

Г. М. Шиманович [226], А. В. Суперанська [200], А. А. Ісакова [85], Ф. А. Гурбанова 

[62], В. В. Робустова [171], Н. В. Ушкова [213], І. Л. Білоус [15]), але і соматичних 
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об’єктів (Г. Руторф [312], Ю. А. Сорокін [192], Є. Е. Газарова [37], Т. М. Гайдукова 

[38], Е. Ю. Крейдлін [121], К. А. Дзюба [68-70], М. А. Гусєва [64]). 

Одним із прадавніших видів людської діяльності була торгівля, що 

пов’язувалася із виготовленням товарної продукції та подальшою її реалізацією. Цей 

вид діяльності, а також її результати потребували відповідного найменування, що 

знайшло своє відображення у циклі лінгвістичних робіт, які були присвячені товарній 

номенклатурі (Г. Е. Тоффлер, Дж. Імберг [209], А. Зацгер [313], Г. Фелбер [256], 

Х. Г. Шмідц [314], О. М. Толікіна [207], А. В. Суперанська [202], Г. П. Мельников 

[144], М. М. Лату, Л. М. Хачересова [133], М. В. Саедохова [176], М. І. Малхазова 

[140-142]). Проблематика лінгвістичних досліджень у цій галузі розширювалася за 

рахунок залучення номінативної специфіки торгової марки (Г. Чармессон [218], 

С. Девіс [75], А. В. Суперанська [199], О. В. Вінарева [34; 35], О. Л. Головльова [56], 

К. А. Дзюба [68]). Доволі інтенсивні  дослідження товарної номінації були проведені 

в роботах, присвячених бренду (К. Робертсон [311], К. Л. Келлер, С. Е. Хеклер, 

М. Дж. Хаустон [279], С. Колі, Р. Сурі [285], Д. Д’Алессандро [65], А. Еллвуд [230], 

С. Анхольт [235], Д. Гуревич [63], Н. К. Моісеєва [147], Ю. А. Лебедева [134], 

В. Перція [165], М. В. Парфенов [164], В. Ю. Кожанова [86], Т.А. Лейні [138], 

Г. Г. Гілев [55], Р. Д. Петті [308], Л. Чернатоні, М. Мак Дональд [243], Г. А. Коробова 

[113]). Товарна номінація досліджувалася також як складник рекламних текстів 

(П. Ондомбо [158], Т. М. Федоровська [214], О. М. Чарикова [219], Є. М. Єжова [76], 

С. А. Закаржевська [81], В. Б. Кашкін [91], Д. Огілві [156], О. В. Чілікіна [221], 

І. Гольман [58], І. Гольдман [57], 2004, В. Свєшнікова [179], С. О. Корочкова [114], 

І. Я. Балабанова [9], М. Є. Новичихіна [154; 155], О. В. Кірпічєва [96], І. В. Крюкова 

[122], Є. Є. Корнілова [112], Ю. Е. Леві [135]). Номінативні процеси вивчалися з 

огляду на метафоризацію та когнітивні чинники, що впливали на формування 

номінативних одиниць (З. Д. Попов [167], А. П. Чудінов [222], О. М. Селіверстова 

[180], О. В. Падучева [160], О. С. Кубрякова [123], Д. Лакофф [131], А. М. Баранов 

[10], Н. А. Кобрина [101]). 
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Значна кількість робіт свідчить про те, що дослідження товарної номінації 

допомагає виявити й пояснити певні соціальні процеси. Останніми роками стає 

помітним зсув ономастичних досліджень у бік утилітарних об’єктів, з якими 

потенційний реципієнт-покупець стикається у повсякденному житті. При цьому 

дослідження результатів номінативних процесів не мало специфічного ракурсу, який 

враховував би прагматичний, гендерний, темпоральний, класовий чинники. 

Серед об’єктів, які підпадали під номінативні процеси, були як парфумерні 

(переважно парфуми), так і окремі косметичні товари (переважно гримувальні 

засоби). Але системного дослідження назв цього парфумерно-косметичного 

розмаїття не було. Захоплення терміносистемою, яке зводилася до узагальнення 

результатів дослідження у вигляді понять «парфумонім», «косметонім», не 

вирішувало завдань ономастичних досліджень цих об’єктів. Репрезентація соціальної 

стратифікації у назвах парфумерно-косметичних товарів не знайшла свого 

відображення у роботах, що були присвячені парфумерно-косметичному неймінгу. 

Актуальність роботи визначається спрямованістю сучасних лінгвістичних 

досліджень на виявлення віддзеркалених у мові результатів соціальних процесів, 

змін у соціумі, соціальної активності суспільних верств і прошарків. Необхідність 

вивчення фіксації цих соціальних процесів, а саме соціальної стратифікації, у 

номінативних одиницях, зумовила поліаспектне дослідження як структурного, так і 

семантичного рівнів товарних назв.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукової теми 16БФ044-01 «Україна і сучасний світ: міжмовний та 

міжкультурний діалог», затвердженої Міністерством освіти і науки України, яка 

розробляється фахівцями Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Тему дисертації затверджено Вченою радою Інститу 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№8 від 29 лютого 2016 року). 
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Мета дослідження полягає у встановленні структурних та семантичних 

особливостей назв парфумерно-косметичних товарів у ракурсі соціальної 

стратифікації. Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- виявити шляхи вербалізації ознак соціальної стратифікації; 

- встановити особливості неймінгового простору та характерні риси 

парфумерно-косметичних назв; 

- визначити структурну організацію та функціональне навантаження 

складників назв парфумерно-косметичних товарів; 

- дослідити склад номінативного регістру, задіяного при формуванні 

парфумерно-косметичних назв; 

- розглянути типи номінацій і комплекс мотиваційних ознак, характерних для 

номінації парфумерно-косметичних товарів; 

- з’ясувати роль елементів різних семіотичних систем та прослідкувати 

способи їхньої взаємодії, що призводить до неймінгової синергії; 

- відстежити прояви мультимодальності у парфумерно-косметичних 

упаковках і рекламних текстах. 

Об’єктом дослідження є назви парфумерно-косметичних товарів, а також 

дискурсивний простір текстів реклами цих товарів. 

Предметом дослідження є композиційна і функціональна структура назв 

парфумерно-косметичних товарів, лінгвістичні та паралінгвістичні засоби 

номінування, лінгвістичні складники і компоненти парфумерно-косметичних назв, 

семантика яких репрезентує соціальну стратифікацію. 

Матеріалом дослідження стали 3430 назв, що розміщені на упаковках 

парфумерних і косметичних товарів, та 746 рекламних текстах парфумерно-

косметичних товарів, що належать до різних ринкових сегментів, представлених на 

офіційних сайтах виробників. Селекція матеріалу здійснювалася методом суцільної 

вибірки. Під час опрацювання матеріалу дослідження широко використовувалася 

електронна мережа Інтернет, що забезпечило оперативність доступу до Інтернет 
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сайтів провідних виробників парфумерно-косметичних товарів з метою отримання 

найсучасніших зразків назв.  

Поставлені мета і завдання дисертації зумовили вибір загальнонаукових 

методів: аналіз / синтез, індукція / дедукція, узагальнення, систематизація, 

класифікація, моделювання, пояснення. Були залучені також спеціальні методи 

дослідження: метод реферативного аналізу – для аналітичного опрацювання 

теоретичних джерел; виокремлення та висвітлення основних напрямів дослідження 

номінативного простору та визначення основних термінів («номінація», 

«номінативна одиниця», «товарна назва», «ольфакторна характеристика», 

«кольоропозначення», «синергія», «мотиваційна ознака»); метод структурного 

аналізу – для визначення структури парфумерно-косметичних назв, опису можливих 

взаємодій між складниками цього комплексу; метод семантичного аналізу – для 

дослідження смислового наповнення складників назв парфумерно-косметичних 

товарів; метод кількісного аналізу – для виявлення закономірностей уживання 

характерних номінативних складників, лексичних одиниць у назвах; метод 

дескриптивного аналізу – для опису та систематизації лексико-семантичного складу 

назв та їхніх функціональних особливостей; метод семіотичного аналізу – для 

встановлення шляхів вербалізації ознак соціальної стратифікації, способів інтеграції 

вербальних і невербальних засобів у креолізованих текстах,  мультимодальній 

рекламі, уточнення функції зображення, кольору у процесі репрезентації соціальної 

стратифікації у мультимодальному брендингу.  

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше теоретично 

обгрунтовано та практично доведено лінгвальне відображення соціальної 

стратифікації у парфумерно-косметичних назвах; виокремлено складники, які 

формують назви парфумерно-косметичних товарів, а також встановлено їхнє 

функціональне навантаження; проаналізовано взаємодію між складниками назв, а 

також залучений словотвірний і фразотвірний інвентар; проаналізовано 

використаний номінативний регістр, що задіяний при формуванні провідного 

номінативного базового складника назв; уточнено взаємозв’язок механізмів 
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первинної та вторинної номінації у процесі формування номінативного базового 

складника; проведене розмежування мотиваційних ознак на групи, типи та підгрупи; 

прослідковано шляхи вербалізації ознак соціальної стратифікації та встановлено роль 

вербальних семантичних індикаторів, а також їхній зв'язок з екстралінгвістичним 

кодом, який проявляється як неймінгова синергія. 

Теоретична значущість роботи полягає у поглибленні наукових знань про 

номінативні процеси; вивченні змісту, структури назв парфумерно-косметичних 

товарів; з’ясуванні функції невербальних елементів в рекламних креолізованих 

текстах та узагальненні особливостей репрезентації соціальної стратифікації в 

номінативних процесах; з’ясуванні типів носіїв ознак соціальної стратифікації у 

межах назв парфумерно-косметичних товарів; в уточненні положень лексикології, 

лінгвосеміотики та ономасіології. 

Практична цінність одержаних результатів полягає у можливості їхнього 

використання в курсах лексикології, соціолінгвістики, теорії номінації. Результати 

дослідження також можуть зацікавити фахівців у галузі маркетингу і реклами. 

Положення, які виносяться на захист: 

1. Парфумерно-косметичний неймінг є віддзеркаленням відповідних 

маркетингових і рекламних стратегій, соціальних потреб, які виникають у відповідь 

на необхідність номінувати зростаючий обсяг парфумерно-косметичних товарів. 

2. Назва парфумерно-косметичних товарів вибудована з чотирьох 

складників: брендового (α1), базового (β1), родового (β2), функціонально-

дескриптивного (γ1-n); усі виявлені складники, а особливо β1-складник, є вербальними 

носіями ознак соціальної стратифікації; ці ознаки виявляються шляхом аналізу 

атрибутів соціального статусу, що співвідносяться зі сферами суспільного життя.  

3. Базовий номінативний складник (β1) як провідна номінативна одиниця у 

межах парфумерно-косметичної назви функціонує як слово, словосполучення і 

речення, β1-складник утворюється за рахунок чотирьох різних процесів: онімізації, 

трансонімізації, запозичень і штучно утворених слів. Усі вони окреслені у межах 

вторинної номінації. 
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4. Система мотиваційних ознак, що містить 15 спектральних ліній, визначає 

підгрунтя семантики базових номінативних складників. Їхня загальна семантична 

система розкривається шляхом використання семантичних індикаторів, що 

утворюють розгалужену мережу, вона слугує підгрунтям для виокремлення ознак 

соціальної стратифікації на основі семантичного аналізу. 

5. Вербалізація ознак соціальної стратифікації здійснюється у межах 

семантичної системи β1-складників, а саме у підсистемі атрибутів соціального 

статусу; експліцитно вербалізація реалізується за рахунок семантичних індикаторів 

соціальної стратифікації, а імпліцитна інформація подається шляхом залучення 

символів-маркерів соціальної стратифікації. 

6. У межах парфумерно-косметичної назви спостерігається явище 

неймінгової синергії, яке реалізується шляхом залучення α1-, β2-, γ1-n- складників, або 

їхніх компонентів до складу β1-складника, підсилюючи його номінативний потенціал. 

За межами парфумерно-косметичної назви неймінгова синегрія реалізується шляхом 

залучення зображувального коду при оформленні упаковок парфумерно-

косметичних товарів, а у межах парфумерно-косметичної реклами неймінгова 

синергія виявляє зростання ознак мультимодальності за рахунок залучення різних 

семіотичних невербальних кодів, що знаходяться у взаємозв’язку з вербальною 

частиною реклами. 

Апробація роботи.  Основні положення роботи були висвітлені в доповідях на 

восьми наукових конференціях, а саме: 1) Міжнародна наукова конференція 

«Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор» (КНУ імена Тараса 

Шевченка, Інститут філології, 17 жовтня 2013 року); 2) Всеукраїнська наукова 

конференція за участю молодих учених «Філологічна наука в інформаційному 

суспільстві» (КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут філології, 10 квітня 2014 року); 

3) ХХІІІ Міжнародна наукова конференція ім. Сергія Бураго «Мова і культура» (КНУ 

імені Тараса Шевченка, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України та 

інш., 23-25 червня 2014 року); 4) Всеукраїнські наукові читання за участю молодих 

учених «Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі» (КНУ імені 
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Тараса Шевченка, Інститут філології, 5-6 квітня 2016 року); 5) Міжнародна наукова і 

професійна конференція «Problem of humanities and Social Science» (Будапешт, 20 

жовтня 2016 року); 6) Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених 

«Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (КНУ імені Тараса 

Шевченка, Інститут філології, 5-6 квітня 2017 року); 7) ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах 

міжкультурної комунікації» (НУ «Острозька академія», 19-20 квітня 2018 року); 8) ІІ 

Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія початку ХХІ 

сторіччя: традиції та новаторство» (КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут філології, 

24-25 квітня 2018 року). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені в 11 

одноосібних статтях, опублікованих в наукових видання, затверджених ДАК України 

як фахові та 2 одноосібних статтях. Перша опублікована в науковому виданні 

Угорщини, яке входить до наукометричних баз Directory of Research Journal Indexing, 

Ulrichs Web Global Serials Directory, Scribd, Academia edu, Google Scholar. Друга 

опублікована в науковому виданні Польщі. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (329 

найменувань, 98 із яких – іноземними мовами), списку джерел ілюстративного 

матеріалу (23 найменування) та додатків (вміщують 26 таблиць, 13 рисунків, 35 

рекламних текстів). Загальний обсяг дисертації становить 312 сторінок, обсяг 

основного тексту 200 сторінок. 

У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено зв'язок теми дослідження з науковою проблематикою установи, 

сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт і предмет, розкрито наукову 

новизну дисертації, вказано на її джерельну базу, окреслено теоретичне та практичне 

значення, висвітлено методологічні засади та структуру роботи, наведено інформацію 

про апробацію та публікації результатів дослідження. 
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Перший розділ «Теоретико-методолгічні засади вивчення парфумерно-

косметичного неймінгу» присвячено огляду тенденцій розвитку номінативних 

процесів з урахуванням номінативної активність мовної особистості. Серед 

зафіксованих у наукових розвідках вузлових питань найпомітнішим є поліаспектність 

поглядів на первинну і вторинну номінації. Явище номінації тісно пов’язане з 

обєктами, що підпадають під процес найменування, отримуючи індивідуальну назву, 

яка забезпечує ідентифікацію і дифереціацію цього об’єкта поміж інших. Окреслено 

підходи до вивчення парфумерно-косметичного неймінгу, який у багатьох випадках 

зосереджується на терміносистемі, не виходячи далі за ці вузькі рамки. Виявлено 

ознаки ольфакторної номінації, а також вплив ринкової сегментації, під яку 

підпадають номіновані парфуми. Прослідковано тенденції колірної номінації, яка 

представляє низку косметичних (гримувальних) товарів. Семантичний ракурс назв 

парфумерно-косметичних товарів розглядається із залученням парфумерно-

косметичної реклами. Візуалізатори парфумів репрезентують реципієнту певних 

персонажів у певних ситуаціях, деякий життєвий досвід. Підкреслюється, що 

семантика парфумерно-косметичних назв грунтується на тих психо-емоційних 

відчуттях, які формуються у споживача цієї продукції. 

У другому розділі «Структурні особливості парфумерно-косметичних назв 

з ознаками соціальної стратифікації» проаналізовано структурну організацію 

інтегрованого номінативного комплексу парфумерно-косметичних товарів у 54 

товарних групах та виокремлено у його межах чотири номінативні складники, а також 

досліджено взаємодію між цими складниками у межах номінативного комплексу. 

Досліджуються базові номінативні складники на рівні слова, словосполучення і 

речення, а також джерела номінативного регістру, які задіяні для формування базових 

складників. Прослідковується взаємодія типів номінації у межах базового 

номінативного складника. 

У третьому розділі «Семантичні особливості парфумерно-косметичних 

назв з ознаками соціальної стратифікації» з’ясовано вплив мотиваційних ознак на 

семантичні характеристики базових номінативних складників. У межах номінативних 
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комплексів виокремлена загальна семантична система, яка реалізується за допомогою 

семантичних індикаторів, що  розглядаються як компоненти, що отримали в 

номінативному каркасі мовленнєве втілення і аранжування. Ці індикатори семантики 

вказують на конкретні семантико-структурні та змістово-наративні прояви цього 

компоненту номінативного комплексу. Були виявлені ознаки соціальної 

стратифікації, які репрезентуються експліцитно, залучаючи групу семантичних 

індикаторів соціальної стратифікації, або імліцитно, завдяки наявності групи 

символів-маркерів соціальної стратифікації. У межах парфумерно-косметичних назв 

спостерігається неймінгова синергія, яка інтенсифікується у відповідних рекламних 

текстах за рахунок залучення мультимодальності. 

У загальних висновках  підбито підсумки проведеного дослідження та 

окреслено перспективи подальших розвідок у ракурсі обраної тематики. 

У додатку А «Структурна параметризація інтегрованого парфумерно-

косметичного номінативного комплексу», який складається з 11 таблиць і 3 рисунків, 

наведені кількісні дані результатів дослідження структури назв парфумерно-

косметичних товарів, а також структурні моделі організації неймінгового простору 

цих назв. 

У додатку Б «Семантична параметризація інтегрованого парфумерно-

косметичного номінативного комплексу», що складається з 15 таблиць і 10 рисунків, 

наведені кількісні результати впливу мотиваційних ознак на формування 

номінативного корпусу парфумерно-косметичних  товарів, а також результати 

дослідження носіїв семантики, що віддзеркалюють ознаки соціальної стратифікації. 

У додатку В «Рекламні тексти парфумерно-косметичних товарів» наведено 35 

рекламних текстів. 

У додатку Г «Список публікації здобувача» наведено список 13 публікацій. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ВИВЧЕННЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНОГО НЕЙМІНГУ  
 

Дослідження номінативних процесів у сучасній англійській мові в аспекті 

соціальної стратифікації спирається на номінативну активність мовної особистості, 

що позначена потребою номінувати різні речі або явища, які оточують мовну 

особистість. Якщо цими речами є товари, то вони потребують чіткого найменування 

для ідентифікації в товарному розмаїтті, запам’ятовування як виробниками, так і 

потенційними споживачами, а також для продажу. Процеси пізнання предметів та 

явищ, їхнього взаємозв’язку та взаємовідносин реалізуються у межах соціальної 

практики. При цьому мовна особистість виокремлює істотні ознаки предмету, що 

фіксуються у її ментальному і мовному просторі як носія мови. Відповідно 

«здійснюється формування особистого і соціального досвідів, а також соціального 

знання. Наше пізнання світу не є його пасивним віддзеркаленням, за своїм 

походження воно активне і має зв’язки із суспільною практикою людини» [2, c. 24]. 

Процес найменування предмету є, очевидно, спочатку актом індивідуальної 

діяльності людини, і лише згодом стає надбанням інших носіїв цієї мови. «Фіксація 

зв’язку предмета і його імені, явища і його позначення, структури свідомості та її 

об’єктивного (матеріального) мовного аналога – це теж доволі важливий бік акту 

номінації, його змістовий результат» [128, с. 63]. 

Існують різні дефініції номінації. У нашому дослідженні ми дотримуємося 

визначення, що було запропоноване В. Г Гаком: «Номінація є процес і результат 

найменування, при якому мовні елементи співвідносяться з об’єктами, які вони 

позначають» [40, с. 237]. Відповідно, під номінацією ми розуміємо процес і результат 

узуального позначення мовними знаками класи екстралінгвістичних об’єктів, які 

були пізнані носіями мови в їхній практичній діяльності. Ттермін «номінація» може 

використовуватися в динамічному аспекті (віддзеркалюючи результат 

найменування). У цій роботі термін «номінація» використовується на позначення як 

акту, так і форми найменування. 
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У межах загальної категорії номінації виокремлюються три різних види: 

1) номінація шляхом залучення слова і словосполучення (лексична), 2) номінація 

шляхом залучення речення (пропозитивна), 3) номінація шляхом залучення тексту 

(дискурсивна). У зв’язку із окресленими задачами ми обмежуємо предмет нашого 

дослідження переважно сферою лексичної номінації із частковим залучення 

пропозитивної. Традиційно у функціонально-генетичному аспекті диференціюють 

два ієрархічних типи номінації: початковий, тобто первинний, і похідний, тобто 

вторинний [40, с. 243]. Така двоступеневість репрезентує онтологічну властивість 

ономасіологічної системи людської мови, покликаної  забезпечувати усі сфери 

людської діяльності – пізнавальну, комунікативну, прагматичну [7, с. 55].  Оскільки 

номінація є результатом соціальної номінативної практики, яка реалізується у 

стратифікованій соціальній системі, то виникає потреба опису соціальної 

стратифікації саме у лінгвістичному вимірі. 

 

1.1. Соціальна стратифікація як об’єкт інтегральних наукових 

досліджень. 

Теорії соціальної стратифікації в соціологічній науці приділяється значна увага, 

і зараз існує значний доробок теоретико-методологічних робіт і і методичних робіт за 

цією тематикою. Найбільший внесок у вивчення соціальної стратифікації суспільства 

зробили М. Вебер [29-32], Б. Барбер [11], П. Сорокин [190], Т. Парсонс 

[162; 163; 301; 303], О. Гілберт [266]. Вони здійснили грунтовні дослідження щодо 

стратифікаційного ранжирування суспільства, а це дозволило їм виокремити такі 

підвалини, як рівень прибутків, престижність професій, наявність владних 

уповноважень, рівень освіти – як фундаментальні підвалини, і вік. Стать, 

національність, місце проживання – як другорядні. До осмислення взаємозалежності 

соціальної стратифікації та мовної поведінки підходять, спираючись на результати 

досліджень, що встановлюють кореляцію між інтелектом, мовленнєво-мисленнєвою 

діяльністю, розвиненим відчуттям мови, умінням висловлювати і оформлювати зміст 

своїх думок, а також соціально-економічними чинниками, такими як прибутки і 
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структура родини, соціальний статус і професія батьків, соціальною мобільністю та 

мовною поведінкою, умовами соціалізації та опануванням нормами мовної поведінки 

[210]. При розгляді проблеми взаємозв’язку соціальної та мовної поведінки, 

наголошується на необхідності врахування етнонаціонального контексту [Parsons, 

302, с. 22]. Соціальна стратифікація розглядається з огляду на процеси соціальної 

поляризації, розвиток форм власності, зміни рівня життя, маргіналізацію окремих 

прошарків населення [11, с. 240-241]. Дотичними до соціальної стратифікації є 

соціальні характеристики, що охоплюють цілий комплекс понять: соціальний статус, 

роль, соціальна ситуація, норма, цінності, менталітет, світогляд [31, с. 170]. 

Центральним поняттям соціальної стратифікації є соціальний статус [162, с. 123-128], 

який визначається на основі стратифікаційного ранжирування суспільства і включає 

як базові показники (рівень прибутків, престиж професії, наявність владних 

уповноважень, рівень освіти), так і другорядні (вік, стать, національність, територія 

проживання). Зовнішню структуру мовної поведінки репрезентують як соціальна 

стратифікація, так і система соціальних чинників, що грунтується на взаємодії норм, 

цінностей, ментальності, інтернаціональних опцій, статусу і ролей індивіда 

[326, с. 341-342]. Соціальна стратифікація набуває чіткіших обрисів з урахуванням 

сфер суспільного життя (економічної, професійної, сімейно-побутової, 

демографічної, територіальної). Знання іноземної мови підкреслює соціальний статус 

осіб, що мають престижні професії (юристи, журналісти, лікарі) [302, с. 24]. Мовна 

поведінка у певному аспекті віддзеркалює соціальне розшарування суспільства на 

класи і групи, ідентифікуючи представників різних соціальних і культурних груп 

етнічних, професійних, вікових, гендерних, диференціюючи приналежність до певної 

соціальної групи, вказуючи на виявлений соціальний статус [275, с. 118-119]. 

Соціальна характеристика суспільства спирається на провідні тенденції, серед яких є 

маргіналізація основної частини населення. Соціально-економічна і майнова 

диференціація проявляються у масштабному збільшенні матеріально-майнової 

диференції населення, зміні позицій різних груп населення в економічній ієрархії, 

переоцінці соціального престижу різних видів діяльності, формуванні нових зразків і 
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норм поведінки [162, с. 143]. Зрозуміти сутність процесу формування соціальної 

стратифікації за допомогою лише емпіричних соціологічних способів – 

індивідуального і масового спостереження, анкетних опитувань, інтерв’ю, 

експертних оцінок, вивчення соціально-економічного стану та аналізу статистики – 

неможливо. Для цього необхідно використовувати усю сукупність наукових методів 

– порівняльно-критичного, історичного, абстрактно-логічного і системного 

узагальнення емпіричного матеріалу [275, с. 61]. Cоціальний устрій суспільства, 

існування у ньому окремих прошарків і груп, їхній вплив на життєдіяльність людей з 

давніх давен було предметом міркування учених. Зокрема, Платон у своїй праці 

«Держава» зазначав, що громадяни входять до одного з трьох класів: правителів, 

воїнів і ремісників. Підкреслювалося, що в усіх державах є наявними три елементи: 

один клас – дуже багатий; другий – надзвичайно бідний; а третій – посідає проміжну 

позицію [166, с. 89]. У ХХ столітті паралельно з поняттям «клас» почало 

функціонувати поняття «страта», що у подальшому дозволило систематизувати і 

поглибити цілу низку категорій, які пізніше отримали провідну роль у теорії 

стратифікації («соціальна мобільність», «одномірна і  багатомірна стратифікація») 

[190, с. 302]. Ця теорія адсорбувала ідеї М. Вебера про класи в індустріальному 

суспільстві та у соціальній взаємодії [30, с. 157-158]. Соціальна стратифікація як 

термін вжито для опису системи нерівності між групами (спільнотами) [29, с. 89-90]. 

Саме слово «стратифікація» латинського походження (первісно stratum означало 

покривало, постіль) і запозичене з геології. В англійській мові його стали розуміти як 

шар, формацію (в геології), шар суспільства (в суспільствознавстві). Стратифікація – 

це поділ на суспільні соціальні пласти [248, с. 118-120]. Соціальна стратифікація 

розглядає механізм формування багатосуб’єктного суспільства. Типологічні критерії 

соціальної стратифікації суспільства поділяють на базові (економічний стан, розподіл 

праці, владні повноваження, соціальний престиж) і додаткові (статево-вікові 

властивості людини, що пов’язані з її психофізіологічними особливостями, 

етнонаціональні якості, релігійна приналежність, культурно-світоглядна позиція; 

риси, що характеризують родинні стосунки і сімейні зв’язки; територіально-
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регіональна дислокація) [326, с. 140-147]. Соціальна стратифікація віддзеркалює 

також зміни прогресивного характеру, що збільшують здатність суспільства 

упроваджувати у життя ті або інші цінності, які втілюються у диференціації, тобто 

утворенні нових соціальних груп, у тому числі класів [247, с. 117]. 

У підгрунтя соціальної стратифікації покладаються: влада, тобто наявність 

влади, наближеність до владних структур [249, с. 164], а також власність та 

можливість розпоряджатися нею [327, с. 76]. Сучасна соціологія здійснює пошук 

розробки моделі формування системи соціального управління стратифікацією. 

Модель розрахована на нетрадиційне розв’язання проблемної ситуації. У цьому 

випадку проблемна ситуація – це можливість керувати соціальною стратифікацією, 

що постає як самокерована система [231, с. 74]. 

Зараз соціальний статус співвідносять з певною позицією людини в соціальній 

структурі групи або суспільства, що пов’язана з іншими позиціями через систему прав 

і  обов’язків [120, с. 163]. У соціології були розмежовані соціальний і особистий 

статуси, предписаний і набутий статуси, визначено другорядний, неосновний статус 

людини [293; 296; 324]. У деяких працях були окреслені критерії, за якими 

диференціюються соціальний ранг людини, а також визначені фактори, що сприяють 

його зміні [320; 323]. Соціальний статус у парадигмі соціолінгвістичних категорій 

розглядається в аспекті вживання тих або інших мовних засобів у зв’язку із статусно-

рольовими стосунками [309, с. 181-182]. Окремі дослідження присвячено тематично 

організованим одиницям із семантикою «соціального статусу особи» [77], або 

«професія і соціальний статус» [92]. Соціолінгвістичні дослідження були також 

спрямовані на особливості впливу соціального статусу комунікантів на мовленнєву 

поведінку учасників діалогу [12; 74; 177]. Об’єктом вивчення була також 

концептосфера соціальних стосунків [217]. Когнітивне підгрунтя осмислення 

соціального статусу людини спричинило вихід дослідження у межі когнітивної 

лінгвістики. При цьому об’єктом дослідження стали мовні засоби репрезентації 

концепту, що охоплює соціальний статус людини. Предмет дослідження був 

окреслений когнітивними і мовними механізмами формування категорії «соціальний 
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статус особи» [72, с. 113]. Престиж діє як фундамент мовної категоризації 

соціального статусу людини [72, с. 114-116]. Престиж  розглядається як 

характеристика, що визначає відповідність або невідповідність матеріального рівня 

традиційним нормам добробуту. При цьому наукова категоризація соціального 

статусу постає як рівнева репрезентація, що складається з трьох рівнів. 

Суперординарний рівень у найзагальнішому вигляді репрезентує знання про статус 

людини на підставі приналежності до соціального класу. Базовий рівень конкретизує 

соціальний клас, виокремлюючи вищій, середній та нижчий класи соціальної 

стратифікації. На субординарний рівні здійснюється подальша конкретизація, 

виокремлюються у межах вищого класу верхній і нижній кордони, а у межах 

середнього класу верхній , середній  і нижній прошарки [327, с. 97-99]. Звідси і мовна 

категоризація соціального статусу репрезентується трьома рівнями: 

суперординарним, що визначає матеріальний стан; базовим, що розмежовує багатих 

і бідних; субординарним, що конкретизує підкласи супербагатих, забезпечених, 

незабезпечених, нужденних [231, с. 154-155]. Соціальна стратифікація 

конкретизується також за рахунок атрибутів соціального статусу, які є 

двокомпонентними. До обов’язкових компонентів належать: місце роботи, 

кваліфікація, джерела прибутків, розміри прибутків, стиль життя, дозвілля, смаки і  

уподобання. До факультативних компонентів належать облаштування, район, 

архітектурний стиль, інтер’єр, розмір помешкання; заняття, хобі, місце відпочинку, 

харчування і напої, догляд за зовнішністю, наявний транспортний засіб, наявність 

хатньої обслуги, укладання контрактів, додатковий заробіток, матеріальна підтримка. 

Найзначущими показниками соціального статусу є смаки і уподобання (42%), тип 

помешкання (26%), дозвілля (15%) [237]. Соціальний статус людини визначається за 

двома незалежними лініями. Перша лінія спрямована на наукову категоризацію і 

залучає раціональну оцінку. Друга лінія спрямована на повну категоризацію. Вона 

залучає суб’єктивну емоційну оцінку. Ця оцінка відбивається у вторинній номінації, 

яка реалізується завдяки лексемам і словосполученням із семантикою «соціальний 

статус». Прецедентні імена теж дотичні до мовної категоризації. У процесі мовної 
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категоризації відбувається орієнтація на фонові знання, що пов’язані з матеріальним 

добробутом, професіоналізмом, популярністю, наявністю великих фінансових 

можливостей, кримінальним минулим об’єкта оцінки, що створює асоціації, які 

співвідносяться з позитивною і негативною оцінкою [276, с. 88]. В лінгвістиці 

соціальний статус людини визначається у соціолінгвістичному аспекті, а також у 

функціонально-семантичному. Перший аспект передбачає дослідження 

взаємозв’язку між мовленнєвою поведінкою і соціальним статусом. Другий аспект 

відслідковує взаємодію системного значення слова та його функціонального 

осмислення. Це репрезентується тематично організованими одиницями із 

семантичного «соціальний статус» і «професія і соціальний статус» [275, с. 78]. 

Соціальна стратифікація набуває складних обрисів в англомовному суспільстві. 

вищій соціальний клас, а саме його найвищій щабель характеризується сукупністю 

показників: шляхетність, впливовість; суспільна вага особи, що живе за принципами, 

що притаманні представникам шляхетних родів. Підгрунтя вищого соціального класу 

характеризується розподілом політичних сил і сфер впливу в державі [323, с. 52]. 

Середній клас, а саме його найвищій щабель, активізує знання про високий стандарт 

життя, вплив у широких колах. Середній клас, а саме його серцевина, 

характеризується можливістю отримання соціальних гарантій на рівні уряду. 

Підгрунтя середнього класу активізує знання про заняття кваліфікованою фізичною 

працею з погодинною оплатою. Нижчий клас, а саме  його верхівка, характеризується 

наявністю фіксованої заплати без відсотків з прибутків, злиденним становищем, 

відсутністю освіти, економічною незахищеністю, експлуатацією працедавцем. 

Нижчий клас, а саме його підгрунтя, характеризується відсутністю громадянської 

позиції, можливістю отримання соціальної допомоги у вигляді виплат [323, с. 54]. 

Р. Мертон визначив соціальний статус як позицію індивіда у суспільстві з 

визначеними правами і обов’язками. Статусом особи можуть бути: професія, посада, 

стать, вік, сімейний стан, національність, релігійна приналежність, матеріальний 

стан, політичний вплив. Сукупність усіх соціальних статусів особи Р. Мертон назвав 

«статусним набором» [296]. Поняття «соціальний статус» тісно пов’язане з поняттям 
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«соціальна роль». Соціальна роль – це очікувана поведінка індивіда, що має 

визначений статус у конкретному суспільстві. За визначенням Р. Мертона, сукупність 

ролей, що відповідають визначеному статусу, називається рольовою системою 

(«рольовим набором»). На думку Т. Парсонса будь-яка соціальна роль описується 

п’ятьма основними характеристиками: рівнем емоційності, способом отримання, 

масштабом прояву, ступенем формалізації, мотивацією [303, с. 64-65]. У широкому 

розумінні соціальний статус  тлумачиться як ступінь пошани або престижу, що 

співвідносяться з позицією індивіда у суспільстві [280, с. 113]. При цьому доступ до 

матеріальних ресурсів та владних структур може бути настільки різним, що це 

впливає на формування дуже низької самооцінки і самоусвідомлення особи, що 

знаходиться у нижчій соціальній позиції [288, с. 15]. Доволі часто привілейована 

позиція у суспільстві співвідноситься з певним кольором шкіри, статтю, манерою 

одягання, або наявністю конкретної професії чи академічного ступеня [304, с. 20]. У 

той час як верхівка соціальної ієрархії мають тенденцію до отримання того, що вони 

бажають, ті, що формують нижній рівень ієрархії, мають менші можливості доступу 

до матеріальних благ, дружнього ставлення, визнання, послуг від інших тощо 

[280, с. 150]. 

Соціальні аспекти знаходили своє відображення у лінгвістичних розвідках. 

Зокрема, вивчалася мова соціального статусу [88], а також засоби його вираження в 

сучасній англійській мові [185], досліджувалися також засоби реалізації ввічливості 

в англійській мові [184]. Соціальна стрaтифікація у лінгвістичному континуумі 

реалізується за рахунок залучення лексем і словосполучень із семантикою 

соціального статусу.  

У нашому дослідженні ми послуговуємося декількома поняттями, які 

залучаються для подальшого аналізу віддзеркалення соціальної стратифікації у 

номінативних процесах. Поняття соціального статусу ми розглядаємо відповідно до 

Р. Лінтона, який  запровадив цей термін у соціології. Соціальний статус було 

визначено як місце, що посідає індивід у певній системі. Воно співвідноситься з 

деякою сукупністю прав і обов’язків, реалізація яких формує роль [293, с. 78]. У 
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сучасній соціології послуговуються чотирма основними вимірами статусу: прибуток, 

професійний престиж, освіта, етнічна приналежність [330, с. 213]. Соціальні 

відмінності перетворюються на соціальну стратифікацію тоді, коли люди ієрархічно 

розташовуються у певному вимірі нерівностей. Члени однієї страти мають схожі 

життєві шанси або стилі і можуть виявляти усвідомлення спільної ідентичності, цим 

ще більше відрізняючись від інших страт [330, с. 116]. Атрибути соціального статусу 

визначаються як зовнішні ознаки індивіда – одяг, символіка, зачіска, макіяж тощо. 

Атрибути дозволяють оточенню визначити соціальний статус індивіда і 

регламентують йому самому відповідну поведінку [330, с. 25]. Використання 

термінологічного трикутника (соціальний статус, атрибут соціального статусу, 

соціальна стратифікація) дозволяє дослідити лінгвістичний континуум, а саме 

систему номінації ПКТ, з метою виявлення специфіки лінгвістичної та 

екстралінгвістичної фіксації ознак соціальної стратифікації. 

1.2. Варіативність процесів номінації. 

Номінативні процеси обумовлені пізнавально-класифікаційною діяльністю 

людського мислення. «Мовна номінація формує те підгрунття, на якому 

вибудовується суспільна комунікація» [90, с. 8]. Зазначається, що «номінація, а саме 

сформовані нею номінативні одиниці, є результатом суспільної практики» [22, с. 146-

147]. Суспільна практика «генерує появу імен, які слугують тими необхідними 

орієнтирами для мовних особистостей, без яких останні не досягли б свого 

особистісного статусу» [145, с. 68]. Процеси номінації традиційно інтерпретуються 

як спеціально спрямовані на те, щоб надати ім’я, тобто «репрезентувати 

виокремлений в акті номінації об’єкт мовними засобами і заміняти у подальшому цей 

об’єкт іменем у мовленнєвій діяльності» [128, с. 38]. 

Під початковою, первинною, лексичною номінацією переважно розуміють 

«співвідношення віддзеркаленого у свідомості фрагмента позамовного ряду і 

звукоряду, що вперше отримав функцію називання» [212, с. 73]. Кожна мовна форма 

має основну, первинну, функцію, для реалізації якої вона була створена. Первинна 
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функція властива наявному мовному елементу як елементу системи і проявляється у 

неспецифічному оточенні. Форма, яка використовується у своїй первинній функції на 

позначення певного об’єкта у таких умовах, може бути названа первинною або 

прямою номінацією. Але через мовну асиміляцію одна і та сама мовна форма може 

підлаштовуватися для позначення інших об’єктів або виконання інших функцій. Так 

утворюються в семаселогічному аспекті вторинні функції, а в ономасіологічному – 

вторинні або опосередковані номінації [40, с. 243]. Під вторинною номінацією 

розуміють «використання вже наявних у мові номінативних засобів у новій для них 

функції  найменування» [268, c. 118]. Номінація може бути визначена у першому 

наближенні «як створення значущих мовних одиниць (слів, форм і речень)» 

[212, с. 7]. 

Метафоризація розглядається як «спосіб переосмислення на грунті схожості 

або аналогії ознак у понятійному віддзеркаленні об’єкта, що позначається, і у 

сигніфікаті переосмисленого слова, що відрізняє метафору від метонімії, де основа 

переосмислення будується на суміжності самих об’єктів, що позначаються» 

[253, c. 46-47]. Встановлення стосунків між двома типами номінації повинно 

грунтуватися на семантиці [246, с. 108]. 

Всі вторинні номінації позначають клас об’єктів не безпосередньо, тобто 

залучаючи сукупність ознак цього класу, а опосередкованим шляхом, через призму 

базового значення мовної форми, яка використовується у новій для неї функції 

значення: «Поява нових значень у слова пов’язується з потребою співвіднести новий 

досвід зі старим, що було отримано з попередніх спостережень, для кращого 

засвоєння цього нового та логічнішого його залучення до вже наявної системи 

світовідчуття» [128, с. 114]. «Номінація є закріплення за мовним знаком поняття – 

сигніфіката, що віддзеркалює певні ознаки денотата – властивості, якості і зв'язок – 

предметів і процесів матеріальної і духовної сфери, завдяки чому мовні одиниці 

утворюють змістові елементи вербальної комунікації» [108, с. 101].  

Номінація реалізується у суспільстві, оскільки «суспільство створює певний 

конвенціоналізм у вживанні слів, і як результат, слово отримує чітке місце в 
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лексичній системі мови, набуває визначеного стилістичного забарвлення» 

[182, с. 153]. Якщо до номінативних одиниць залучаються власні імена, то вони є 

«неконотативними. Вони називають предмет, але не приписують йому ніяких 

властивостей. Співвідносячись з індивідуальним предметом, власні імена ніяк не 

характеризують їх, не повідомляють про них нічого істинного або хибного, і тому 

вони не перекладаються і не перефразуються» [6, с. 190]. Залучаючи слово до 

номінації, номінатор враховує у першу чергу лексичне значення залученого слова 

[250, c. 38]. «Лексичне значення слова – це поняття, думка про ознаки, що обумовлена 

у своєму виразі системними відносинами словарного фонду мови. Значення слова – 

це поняття, що об’єктивоване засобами системи тієї або іншої мови» [104, с. 218]. У 

процесі номінування номінатор може стикатися з повторною номінацією [289, с. 65; 

223, с. 14]. Під повторною номінацією розуміється іменування об’єкта, вже 

позначеного у системі мови. Повторне іменування, вже виражене у системі мови 

понять, можна схарактеризувати як тенденцію до мовної надлишковості, якій у 

кожній мові протистоїть тенденція до мовного заощадження: «У мові протистоять дві 

тенденції? (1) прагнення до багатоіменності (поліномії), до того, щоб усе потрібне 

було названо, мало своє ім’я, і (2) прагнення до малоіменності (олігономії) – 

тенденція обійтися мінімальною кількістю знаків (за умов їх універсалізації і 

максимального використання)» [125, с. 174]. 

Розрізняють також квазіпервинну номінацію, під якою розуміють номінацію 

фрагментів позамовної дійсності, механізм якої пов'язаний зі змішуванням у 

свідомості номінатора вже відомих і заново пізнаних реалій [198, с. 117]. Поєднання 

декількох типів номінації у процесі номінування споріднених об’єктів може 

викликати труднощі при диференціації та аналізі номінативних процесів [5, с. 12]. 

Велику роль у процесі номінації відіграє оцінний момент, наявність так званої 

вибіркової зацікавленості, яка полягає у переважному виокремленні одних ознак 

об’єкта у порівнянні з іншими [174, с. 142], при цьому мотивованість – це той спосіб 

бачення об’єкта, який задає спрямованість його номінації [174, с. 142-143]. 
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Номінація тісно пов’язана з характеристиками номінованого об’єкту: «У 

залежності від характера об’єкту номінації доречно диференціювати просту 

елементарну номінацію, що спрямована на позначення окремих сторін, якостей, 

ознак, як динамічних, так і статичних, і елементну номінацію комплексу, або 

синкретичну, у результаті, якої позначення отримує певна сукупність властивостей, 

що складає якісну визначеність предмета, а також детермінує його зв'язок з іншими 

предметами» [215, с. 32]. У цілому номінація на базі зовнішніх характеристик, 

функцій і поведінки, а також структури і властивостей притаманна всім номінативним 

одиницям, що віддзеркалює здатність людини пізнавати світ за допомогою органів 

відчуття і єдиним способом віддзеркалення на ментальному рівні, незалежно від того, 

чи є об’єкт природним, штучним або уявним [133, с. 78]. 

Природна мова як знакова система виконує низку взаємопов’язаних функцій, 

однією з яких є номінативна: предмети, явища й події реального (матеріального та 

ідеального) світу, елементи внутрішнього і зовнішнього досвіду людини отримують 

іменування у мові, тобто позначаються за допомогою мовних знаків [93, с. 61]. 

Пізнання об’єктів реальної дійсності у їхній цілісності можна вважати такими, що 

починається із сприйняттям, оскільки саме у процесі його у людині формується 

цілісний образ об’єкта [139, с. 263]. Сприйняття, таким чином, є когнітивною 

активністю, що породжує всі інші види когнітивної діяльності [150, c. 30-31], а «в 

гносеологічному аспекті пряма лексична номінація є завжди процесом перетворення 

фактів дійсності у факти системи мови, у значення і категорії, які віддзеркалюють 

суспільний досвід носіїв мови» [212, с. 8]. Під номінацією розуміється процес вибору 

із словникового складу мови лексичних засобів, які задовольняють задум мовця 

[98, с. 19]. 

У сфері вторинної номінації диференціюють два принципово різні способи 

відображення дійсності і віднесення смислового змісту найменування до позначених 

об’єктів. Перший спосіб вторинної номінації полягає у тому, що у ньому має місце 

непряме відображення позамовного об’єкта, опосередковане попереднім значенням 

слова, ті або інші ознаки якого відіграють роль внутрішньої форми, переходячи у 
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новий смисловий зміст. Другий спосіб вторинної номінації ускладнюється 

під’єднанням до процесу найменування комбінаторно-синтезуючої діяльності 

свідомості та відповідної мовної техніки. У процесі іменування у цьому випадку бере 

участь ще одне або декілька інших найменувань, що вже існують у мові [171, с. 31]. 

Характер номінативної цінності нових лексичних значень тісно пов'язаний зі 

значенням опорного найменування, що знаходить  вираження у несамостійній 

номінативній функції таких значень слів [171, с. 32].  

Повторна номінація, тобто «позначення вже згаданого об’єкта», є необхідною 

структурною ознакою зв’язного текста. Повторні номінації у ролі засобу зв’язку 

компонентів тексту можуть бути експліцитними або імпліцитними, при цьому 

«вторинна номінація може мати як мовний, так і мовленнєвий характер. У першому 

випадку результати вторинної номінації постають як прийняті мовою і конвенційно 

закріплені значення закріплених знаків, у другому – як оказіональне використання 

лексичних значень у невластивій для них номінативній функції» [205, с. 129]. Була 

здійснена спроба класифікації звернення за типом номінації. Вся сукупність 

мовленнєвих зворотів була розмежована на два кількісно нерівних класи за типом 

номінації: означено-номінативні і неозначено-номінативні [148, с. 76]. Зазначається, 

що «незважаючи на очевидну відмінність власне номінативних одиниць – назв – і 

речень, повідомлень, останні також можуть розглядатися як найменування, а саме 

назви подій та ситуацій» [124, c. 226]. Виявлено, що на тлі переважно стереотипно 

побудованого мовлення з елементарним лексичним наповненням усе більшої 

комунікативної ваги набувають номінації, якщо не екстраординарні, то, принаймні, 

такі, що привертають до себе увагу своєю внутрішньою формою, викликають певні 

асоціації у мовній свідомості слухача, цікаві за своїми інтерпретаційними 

можливостями [213, с. 74]. Спроби зробити приховане від очей досяжним для 

безпосереднього сприйняття, витягти з глибини свідомості й концептуалізувати ті або 

інші смисли, пов’язані з наданням переваг певного образного ряду, і 

супроводжуються вибором наочної аналогії, підштовхують мовця до використання 

метафори [213, с. 76]. Механізми метафоризації забезпечують формування схожих 
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слів на грунті різних образів і схожих картин, які малюються уявленням у зовсім 

різних сферах дійсності, залишаючи простір для індивідуального осмислення і 

інтерпретації іменованого стану речей [213, с. 77]. 

Метафора не є тропом, що покликаний прикрашати мовлення і зробити образ 

зрозумілішим, а формою мислення. У комунікативній діяльності метафора – 

важливий засіб впливу на інтелект, почуття і волю адресата. Впливаючи на інтелект, 

почуття і волю адресата за рахунок використання мисленнєвої діяльності та рівня 

підсвідомого, метафора знаходить нову область (сферу) реалізації своїх якостей у 

рекламному тексті [132, с. 29]. Метафоричні моделі можна диференціювати за трьома 

групами: просторові, часові, причинові, що ґрунтуються на категоріях співіснування, 

послідовності та логічного внутрішнього зв’язку [132, с. 30]. Не слід забувати, що 

асоціації є суто індивідуальними і неоднозначними. Що в однієї людини асоціюється 

з чимось позитивним у іншої може асоціюватися із зовсім протилежним [132, с. 31]. 

Кожний акт номінації і є таким актом нового розуміння сутності, що 

позначається [123, с. 10]. Сама зростаюча потреба в абстрактній лексиці часто 

реалізується за рахунок концептуальних метафор, що фактично заполонили мову мас-

медіа. Відмінною рисою формування мовної картини світу сьогодні є не лише 

підвищення ролі й місця засобів вторинної номінації як такої, але і постійні  зміни в 

діапазонах дії окремих прийомів номінації та питомій вазі кожного з них у загальній 

масі неологізмів [123, с. 12]. Помітну роль в усіх сучасних процесах номінації відіграє 

взагалі прагнення людства висловити своє ставлення до того, що позначається, наміри 

промовців віддзеркалити у створюваних ними назвах не лише нові структури знань, 

але і нові структури думок і оцінок оточення [123, с. 13]. 

Акт номінації невідворотно передбачає той або інший ступінь абстрагування 

від одинарних об’єктів та їхніх властивостей [127, с. 5]. Як зазначає Ю. С. Степанов, 

«існує об’єктивна радикальна відмінність між конкретною і абстрактною лексикою. 

Конкретна лексика – це назви (імена і дієслова) явищ дійсності, що чуттєво 

сприймаються, яким може бути дано певне остенсивне (вказівка рухом), простіше 

операціональне (фізичне відтворення), замісне операціональне (міміка, символічно 



35 
 

 

зображувальний рух, малюнок). Слова, які пов’язані абстрактною лексикою, не 

мають денотата, який існував би у вигляді окремого предмета об’єктивної дійсності, 

що безпосередньо спостерігається у дійсності. Визначення денотатів таких слів 

завжди є та або інша операція над уже існуючими поняттями» [196, с. 320-322]. 

Прийнято розмежувати імена на ті, які слугують цілям указування на об’єкт, 

його ідентифікації (конкретна лексика), і ті, які налаштовують на подальше 

мисленнєве опанування дійсністю, її інтенцію – на міркування (абстрактна лексика). 

У конкретному імені завжди міститься «частка» інферентності, а в абстрактному – 

перцептивності [127, с. 7]. Номінація існує у межах  двох взаємно протилежних 

полюсів, одним з яких є полюс первинної номінації, а інший – полюс вторинної 

номінації. Різновидом вторинної номінації є повторна номінація, яка є засобом, що 

забезпечує інтегрованість тексту. Обмеження номінації двома полюсами зумовлює її 

вивчення саме у цих межах, а тому і залучений до формування номінативних одиниць 

лексичний інвентар повинен аналізуватися саме в ракурсі первинно або вторинно 

утворених номінативних одиниць. 

1.3. Особливості парфумерно-косметичного неймінгу 

Парфумерно-косметичні товари, підпадаючи під процес номінування, 

отримуючи товарні назви, опиняються у сфері лінгвістичних досліджень, що 

переважно зосереджені на парфумерно-косметичній терміносистемі. 

«Термінознавство визначається як комплексна науково-прикладна дисципліна, 

предметом якої є терміни та їхні сукупності (термінологічні системи й термінології), 

а також закономірності укладання, конструктування, функціонування та 

використання цих сукупностей» [313, c. 160-161]. Термін визначається як спеціальна 

лексична одиниця (слово або словосполучення) спеціальної мови, яка функціонує для 

точного найменування спеціальних понять [314, c. 136]. Замість дослідження 

фактичного парфумерно-косметичного неймінгу досліджуються  тематичні групи: 

«Гігієнічні засоби», «Засоби догляду за шкірою обличчя і тіла», «Лікувально-

профілактичні засоби», «Захисні засоби», «Спеціальні косметичні засоби», «Засоби 
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для догляду за волоссям», «Декоративні засоби» [204, с. 10]. Захоплення 

терміносистемою, звуження дослідження термінологічними кордонами, залишає поза 

увагою процес номінації парфумерно-косметичних товарів (ПКТ). Асоціативність 

товарної назви – це ті властивості компанії або її продукції, які спадають на думку 

споживачам, коли вони чують їхню назву [73, с. 138; 75, с. 64]. Товарні назви, які 

походять від власних імен засновників компаній або від слів, утворених із довільних 

комбінацій букв і не мають значення взагалі, набувають певних асоціацій з часом 

(переважно завдяки рекламі) і асоціюються саме з тими цінностями, які вони 

пропагують. Так, товарні назви косметики Revlon, L’Oreal асоціюються з 

привабливістю, чарівністю. Асоціації товарних назв можуть також формуватися на 

базі демографічних характеристик: стать, вік, соціальний статус споживачів. Залежно 

від цін на продукцію магазин Saks Fifth Avenue розрахований на людей із статками 

вищими за середні, а K- Mart – на людей із середніми статками [1,c. 14]. Сьогодні роль 

імені є настільки ж значущою при виборі назви для товару, для нового продукту 

[168, с. 157]. Невдало названий товар можна порівняти з літаком, що має погані крила. 

Він ніколи не злетить. Навпаки, вдало підібрані торгові назви являють собою значну 

цінність та приносять прибутки [218, с. 19]. 

Назва відіграє велику роль у забезпеченні успіху продукту, компанії або 

послугам. Товарна назва характеризується такими ознаками [233, с. 266]: 1) чіткістю, 

виразністю та унікальністю; 2) наявністю вичерпної інформації про товар, компанію 

або послугу; 3) легкістю запам’ятовування та вимови; 4) принадністю звучання та 

вигляду; 5) відсутністю негативних конотацій у регіональному варіанті мови, у 

сленгу, в перекладі іншими мовами. 

Назви ПКТ не виникають безпідставно. Вони тісно пов’язані зі світом моди, 

який являє собою доволі розгалужене утворення в аспекті номінації [142, с. 81; 

140, с. 33-34]. Сюди доречно залучити аналіз номінативних традицій колористики, 

об’єктів флори і фауни, зовнішності, власних імен, які тим або іншим чином можуть 

впливати на формування назви широкого асортименту ПКТ, знаходячи своє 

відображення у номінативних структурах [106, с. 14]. 
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ПКТ набувають додаткової атрактивності не лише залучаючи зооніми або 

флороніми, перетворюючи їх на назви цих товарів. Для найменування ПКТ 

застосовуються і власні імена: імена реальних осіб або героїв легенд і міфів.  

Аналіз міфів є засобом виявлення первинних структур свідомості. Осмислення 

та узагальнення явищ світу відбувається у міфі за семантичними емоційно-

асоціативними рядами, що обумовило актуалізацію таких якостей міфа, як уявна 

алогічність, довільність вигадки, фантазії [68, с. 259]. Саме міфологічний образ 

виступає безпосередньою репрезентантою почуттів і емоцій людини, при цьому 

почуття домінують над інтелектом, а емоції – над думкою, і вони є віддзеркаленням 

первинних результатів категоризації і осмислення світу (будь-якого явища природи 

або історичної події) [21, с. 20]. Персоніми (терміни-номінації) – такі деривати, які 

співвідносять термінологічну інформацію про номінований об’єкт з інформацією про 

особу, персону, на честь якої вони були названі. Подібні лексичні одиниці є 

акумуляторами і трансляторами культурного та історичного знання, зберігаючи 

позиції наступності у поступовому розвитку цивілізації [21, с. 21].  

ПКТ випускаються з урахуванням статевого диморфізму споживачів, тому 

гендерний чинник знаходить своє віддзеркалення у процесі іменування цієї продукції. 

Гендер – це соціальна стать, соціально детерміновані ролі у діяльності чоловіків і 

жінок, що залежать не стільки від біологічних, статевих відмінностей, скільки від 

історичною обумовленої соціальної організації суспільства [142, с. 82].  

Номінація ПКТ не може оминути залучення соматичної лексики. «При побудові 

семіотичної концептуалізації тіла необхідні також ознаки людини, такі як стать і 

гендер; етнос, національність і раса; вік; фізичний і психічний стан; соціальний 

статус; освітній або майновий рівень; професія тощо» [121, с. 44].  

Потенційно перехід у загальні назви властивий всім власним іменам із широкою 

популярністю. Популярним стає спочатку носій імені – реальна особа, літературний 

герой, географічне місце, предмет або явище через свою унікальність (певну визначну 

рису, особливість, вчинок тощо). Тоді, коли  таке широко відоме ім’я (назва) 

переживає епоху свого носія, воно стає символом завдяки приєднанню асоціативної 
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семи, що позначає характерну рису або характеристику (власне ім’я + асоціативна 

сема = символічне власне ім’я), дотаких імен належать Ford, Chanel, Tiffany 

[129, с. 12].  

Відрив власного імені від окремого, конкретного у складі фразеологізмів веде 

до втрати ними свого початкового мовного статусу і обумовлює їхнє функціональне 

і семантичне зближення із загальними іменами [82, с. 18].  

Всі символічні власні імена у семантичному плані поділяються на три основні 

семантичні групи: 1) антропоніми, 2) топоніми, 3) такі, що позначають предмети і 

явища [100, с. 420]. За джерелом утворення символічні власні імена поділяються на 

такі, що утворені від власних імен історичних, літературних, біблійних і міфологічних 

персонажів, позначень предметів і явищ [110, с. 427]. Головними позамовними 

факторами, що викликали поповнення групи назв осіб у ХХ столітті, стали 

соціальний, професійний, гендерний та етнічний [118, с.78; 117, с. 183; 116, с. 190]. 

Утворення назв осіб в англійській мові стало наслідком подальшої детальної 

спеціалізації людини в різних сферах професійної діяльності протягом ХХ століття, 

що іноді призвело до усунення слова, що позначає прототип, з активних 

номінативних процесів і закріплення його в статусі гіпероніма [226, с. 3].  

ПКТ складаються з двох підгруп, першою з яких є підгрупа парфумерних 

виробів, а основною властивістю цієї товарної підгрупи є аромат, одоративна 

характеристика, яка має бути віддзеркалена у назві відповідного парфумерного 

товару. У лінгвістичних працях підкреслюється, що «ономастична площина 

парфумерних назв до теперішнього часу не лише не була досліджена, але вона не 

виокремлювалася із загальної групи товарних знаків. Уперше в ономастиці 

виокремлюється специфічний розряд лексики- парфумоніми» [194, с. 9]. 

Обмежуючись лише російськими парфумерними назвами, О. О. Сотникова 

виокремлює тематичні групи парфумонімів з інтегральними семами: «рослина», 

«людина», «тварина», «мистецтво», «коштовності», «ірреальність», «час», «стихія», 

«спорт», «призначення», «територія». У сфері ольфакторної номінації побутує думка, 

що «опосередковані парфумерні номінації маніфестують оціночну діяльність 
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номінатора» [66, с. 38]. Аксіологічна парфумерна номінація віддзеркалює прагнення 

номінатора репрезентувати парфумерні товари у найпривабливішому ракурсі, 

підкреслюючи у назві всі позитивні ольфакторні характеристики [110, с. 62]. 

Ольфакторна номінація оперує синестетичною метафорою з одоративним 

компонентом значення. У цьому випадку задіяні метафоричні синестетичні способи 

вираження одоричних субстанцій [115, с. 87]. Ольфакторні характеристики можуть 

позначатися терміном «одоронім», який визначається як лексична одиниця, до змісту 

якої входить категоріально-лексична сема «запах» [159, с. 12]. Аналіз парфумерного 

неймінгу неможливий без залучення до об’єктів дослідження парфумерного ринку, 

який характеризується чіткими принципами сегментації [23, с. 263]. Верхівку 

піраміди, де дислокується кластер селективної парфумерії, формують невеликі за 

товарними обсягами фірми, які очолюються парфумерами. У підгрунті піраміди 

знаходиться масовий парфумерний ринок, де домінують мегакомпанії (L’Oreal; 

P&G), що мають у своїх портфелях сотні парфумерних брендів [175, с. 118]. 

Протягом ХХ сторіччя парфумерія віддаляється від предметів розкоші, що були 

атрибутом вищих соціальних верств, перетворюючись у масовий продукт. У 1990-х 

роках, коли були заборонені у парфумерному виробництві речовини тваринного 

походження, натуральна сировина була заміщена дешевою синтетичною, ціни на 

парфумерну продукцію зменшувалися [54, с. 271]. 

Глобалізація та супутні процеси спрощення, прискорення, уніфікації вплинули 

на мистецтво створення ароматів: аромати почали випускатися так часто, як і колекції 

одягу (по декілька штук за сезон), тоді як раніше на створення нового аромату 

найвідоміші парфумерні виробники витрачали по декілька років [61, с. 21]. 

Результатом таких процесів стало виробництво глобальних парфумерних продуктів, 

коли соціальні цінності трансформувалися шляхом створення «мегабрендів» і 

утвердження нових норм краси [278, c. 886]. Для масової парфумерії також 

характерні величезні рекламні бюджети. Протягом року один і той же бренд випускає 

декілька ароматів, які дуже нагадують лідерів продажу попереднього місяця у свого 

конкурента. Це свідчить про те, що серед масових ароматів панує «тиранія 
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однаковості» [251, c. 11-12]. Авторство ароматів тут не має значення, споживач купує 

парфуми відомої марки, які виготовлені транснаціональною корпорацією, а не кимось 

особисто [80, с. 167]. Селективна парфумерія визначається вищими цінами та якістю, 

а також лімітованою дистрибуцією. Високою є ціна від 100 до 20 000 євро за флакон 

(1 євро за 1 мл), а лімітована дистрибуція означає наявність не більше 250 місць 

продажу в усьому світі [97, с. 271]. Селективна або нішева парфумерія призначена 

для обраних, для справжніх поціновувачів, для яких «аромат є не менш важливою 

частиною гардеробу, ніж костюм, що пошитий індивідуально» [188, с. 113]. 

Відродження старовинних традицій і забутих парфумерних фірм минулого, з одного 

боку, і створення нових провокаційних і несподіваних ароматичних композицій, з 

іншого боку, стало реакцією на сумне одноманіття ароматів, репрезентованих у 

масовому продажу [136, с. 8]. Поставивши креативність за мету, цей напрям у 

парфумерії отримав назву «артистичної парфумерії» (artistic perfumery) [300, c. 682]. 

У випадку масової парфумерії споживач сплачує за видатки на маркетингові 

комунікації, які були здійснені виробником. А у випадку селективної – за компоненти 

продукту, роботу парфумера і можливість долучитися до мистецтва [152, с. 504]. Для 

того, щоб преміальні аромати зберегли провідні позиції на старих і нових ринках, 

концепція аромату та високоякісні складники повинні стати основою маркетингу та 

рекламної політики для селективів, лише такі зусилля можуть виправдати високу ціну 

[172, с. 169]. У боротьбі за частку парфумерного ринку сегментація споживачів за 

віком може бути вирішальною для економічного успіху і отримання конкретних 

переваг протягом найближчих п’яти років, це означає, що країни із старішим 

населенням можуть автоматично переорієнтуватися на селективи [107, с. 10]. 

На парфумерному ринку триває збільшення інтернет-продажів, особливо якщо 

парфумерні бренди будуть здатними підтримувати щоденну комунікацію із своїми 

прихильниками, використовуючи соціальні мережі [322, c.26]. Існують чіткі 

залежності (як у врожаї винограду для вина і шампанського) від температурних і 

кліматичних умов – це з одного боку, а з іншого – існує мистецтво органічної та 

неорганічної хімії, яким досконало володіють виробники парфумерії, здатні 
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відтворити будь-який аромат із сукупності його складників. З точки зору маркетингу 

одне явище видається за інше: масовий бренд, яким є J’adore Dior, претендує на 

використання традицій і технік, притаманних зовсім іншому типу парфумерії – 

селективній. До селективної парфумерії належать фірми, що вибудовують свій бізнес 

навколо власного імені парфумера, що передбачає велику персональну 

відповідальність за якість продукції [242, c. 72]. Нова тенденція взаємозвязку одягу й 

аромату виявилася настільки привабливою, що майже всі виробники якісного одягу 

намагаються створити ароматичне втілення власного стиля і образу незалежно від 

сезону або колекції. На початку цієї тенденції дотримувалися  (наприклад, аромат 

Miss Dior, що був створений у 1947 році паралельно з колекцією Крістіана Діора New 

Look, продавався лише у паризькому бутіку і лише за умови купівлі одягу з нової 

колекції, то у подальшому гонитва за фіксованим прибутком перетворилася на 

неприховану тривіальну комерцію, коли у 2011 році, за даними компанії Euromonitor, 

туалетна вода Adidas стає самим запитаним для продажу парфумерним брендом у 

Західній Європі [322, c. 28]. 

Сегменту кутюрних брендів притаманна орієнтація на традиції, історію 

модного бренда, обмежена дистрибуція, висока ціна [284, с. 68]. В аспекті ПКТ, а 

парфумів зокрема, брендові структури повинні легко запам’ятовуватися, легко 

вимовлятися і мати зміст [311, c. 63; 308, c. 194; 243, c. 28], тим більше що ім’я зі 

змістом може сприяти запам’ятовуванню бренда споживачами та його початковому 

позиціонуванні на ринку [279, c. 49]. Також ім’я бренда необхідно асоціювати з 

товарною категорією, до якої належить продукт, і викликати у споживача 

«ментальний образ» [311, c. 71; 243, с. 36]. Ім’я бренда, під яким функціонують 

парфуми на споживчому ринку, має бути також функціональним і мати сильні 

позитивні асоціації або конотації, тобто мати стійкий символічний смисл [311, c. 62]. 

Характеристики імені бренда повинні віддзеркалювати властивості самого 

парфумерного продукта, його бажання позиціонування на ринку, а також навіювати 

споживачу принцип користування продуктом, а також узгоджуватися за смислом з 

іншими продуктами того ж бренду [311, c. 69; 285, c. 113; 243, c. 25]. Широкий спектр 
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ольфакторної номінації реалізується за рахунок залучення кольорів, серед яких 

виокремлюються назви кольорів, відтінків, а також вишукані комбінації кольорів: 

Black (M. Macallef), Aquamarine (Pecksniff’s) Beige (Les Exclusifs de Chanel), Or et Noir 

(Caron), Back to Black (By Lilian), Amazin green (Comme de Gargons Parfums), Lumiere 

Blanche (Olfactive Studia). Аромати можуть проектувати емоції, що закладені у назвах: 

Grand Amour (Annick Gouta), Beyond Love (By Kilian), Be loved (Amouage) [306, c. 60-

72]. У нашому дослідженні були задіяні назви: Love and Glamour; Passion; Obsession. 

Існує декілька яскравих парфумерних традицій запозичення флоронімів і 

ботанізмів для штучно створених ароматів. Переважно флоронімні назви дуже 

безпосередні – аромат квітки і дає назву парфумерії: Wild Lavander, (Lorenzo Villoresi), 

Grapefruit (Jo Malone), Jasmine (Keiko Mecheri), Gardenia (Les Exclusifs de Chanel) 

[305, c. 84-85]. У нашому дослідженні були задіяні назви:  Sunflower; Black Orchid; 

Orange Blossоm. Географічний неймінг є однією із стародавніх традицій у парфумерії, 

яка знайшла своє втілення у 1709 році, коли італієць Джовані Марія Фаріна у Кельні 

створив Eau de Cologne, надавши фактично ім’я цілій категорії парфумерних 

продуктів [305, c. 51]. Географічні назви і топоніми, що з’явилися на флаконах з 

ароматами, виявили дві протилежні тенденції: схильність до складних асоціацій. 

Перший тренд просто позначає топоніми: New York (Parfums de Nicolai), Arabie (Serge 

Lutens), Bellodgia (Caron), Oxford&Cambridge (Czech&Speake). Вони змушують 

вірити, що саме так втілюється аромат, асоціюючись з певним місцем на географічній 

карті. 

Більшість парфумерних назв є складними для вимовляння, бо надається 

перевага французькій та італійській мовам, що при тотальному поширенні 

англійської мови ускладнює розуміння. Якщо ви не знаєте як буде «жимолость» 

французькою, то буде незрозумілим, чим пахне Le Chevrefeuille Annick Goutul. Схоже 

на те, що «споживачів залишають на самоті для конструювання своїх власних 

образних ситуацій, використовуючи лінгвістичні асоціації як орієнтири» [272, c. 8]. 

Косметичні товари характеризуються оптичними, фактично колоративними 

характеристиками. Тому колірна номінація цієї широкої товарної групи виходить на 
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першу позицію. У лексиці моди утворився цілий арсенал модифікаторів кольору, які 

описують кольори, поділяючи їх на теплі й холодні, за порами року, за інтенсивністю, 

за насиченістю, за такими якісними характеристиками як прозорість чи непрозорість, 

однорідність, присутність світла та блиску [119, с. 10]. 

Колористичні найменування і, зокрема, колористичні прикметники легко 

вступають в асоціативні відношення, що сприяє формуванню образних значень 

[153, с. 67]. Якщо процес найменування колірної різноманітності ґрунтується на 

відношенні з об’єктивною дійсністю, природно припустити, що вербалізація 

колірного простору в різних мовах буде мати деякі спільні риси, що підтверджуються 

логічним підходом до вираження колірної ознаки [297, c. 6]. Процес символізації 

значення колірної номінації є контекстуальним розширенням його семантичного 

обсягу за рахунок нескінченного ряду факторів екстралінгвістичного та текстового 

характеру, різних компонентів, що відсилають думку адресата до свого тезауруса, до 

різноманітних форм буття, позначуваного на різних рівнях довкілля [299, c. 121]. 

Увага до лексем кольору в аспекті номінації викликана практичними 

потребами, зокрема, розвитком візуальної комунікації, роллю візуального 

компонента як семантичного складника комунікативного континуума. У сучасному 

бізнесі поряд із суб’єктивним фактором – емоційно-чуттєвим сприйняттям, при 

створенні нових лексем на позначення вторинних кольорів не менш значущим є 

фактор конкуренції, що виражається у неповторності кольору та кольоропозначення. 

Це стимулює вербальну винахідливість та іноді призводить до винахідливості в 

утворенні двоскладникових словосполучень. Крім згаданих чинників доречно 

зазначити також різну орієнтацію окремих компаній на розширення кольорової гами 

своєї продукції і, відповідно, вербальне її кодування [14, с. 3]. На тлі цього 

спостерігається, що провідні французькі компанії-виробники косметики і законодавці 

моди – активно використовують англійські лексеми [14, с. 5]. В англістиці 

найменування кольорів здавна були обєктом лінгвістичних досліджень. Побутує ідея, 

яку висловили Б. Берлін, П. Кейн [239, с. 8], що в англійській мові є одинадцять 

основних кольоронайменувань. А когнітивна структура знань про об’єкт номінації 
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представлена в ономасіологічній структурі колоративної композити через ментально-

психологічний комплекс, ядром якого є когнітивна модель фрейму, що містить: 

диктум, термінально-асоціативну частину та модус, а колоратема є одиницею цього 

комплексу [178, с. 172]. 

Колористичні найменування тісно пов’язані з одягом. Артефактні номінації 

одягу організовані в концептуальну структуру з ядром і периферією [169, с. 145]. 

Артефактом називають штучно створений об’єкт, що має певні фізичні 

характеристики та закодований або символічний зміст; це своєрідний засіб фіксації 

культурних смислів [208, с. 14]. Артефактною номінацією є мовна одиниця, яка 

характеризується номінативною функцією і вживається для називання предметів 

матеріального світу, створених людиною [208, с. 17]. З поміж артефактних номінацій, 

в яких закодовано культурні смисли, особливе місце посідають артефактні номінації 

одягу [169, с. 145]. Колірна номінація косметичних засобів може відігравати у 

певному сенсі вікову індикацію: світліші кольори для споживачів молодшого віку; 

насиченіші, яскравіші барви для осіб зрілого віку [319, c. 132]. У людському соціумі 

існують усталені традиції щодо традицій кольорових преференцій: вії та брови мають 

бути чорними, губи – червоними або рожевими, шкіра обличчя тендітно-білою 

[321, c. 22]. 

Модні тенденції час-від-часу вносять корекції щодо кольорових традицій. Так, 

Коко Шанель зробила модним засмагу, а це призвело для появи нових відтінків пудри 

«під засмагу» [325, c. 101]. Соціальний фактор теж впливав на домінування певних 

кольорів. У період ренесансу шляхетні італійки вибілювали своє волосся, сидячи під 

Сонцем у крисанях. Темне волосся у ті часи було ознакою нешляхетного походження 

[328, c. 152]. Колірна номінація гримувальних засобів інформує споживача про 

передбачуваний декоративний ефект, до якого призведе застосування відповідного 

косметичного засобу [329, c. 168]. Дослідження семантичного аспекту 

кольоронайменувань губної помади, манікюрного лаку, рум’ян, тіней для повік 

виявило тенденції до вільної вербалізації кольорових спектрів, що розширюються за 

рахунок залучення географічних назв або лексем з абстрактною семантикою [14, с. 7-
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8]. Колірна номінація особливо оригінально реалізується у випадку назв губної 

помади. В 2007 році з’явилася робота Дебори Мерскін, що була присвячена аналізу 

назв брендевої губної помади, де класифікувалися та оцінювалися цілі групи цього 

косметичного товару. Мерскін на основі категоріального аналізу виокремила 14 

класифікаційних груп: колір, секс і романтика, природні елементи і мінерали, емоції 

та їхні характеристики, географічні назви і топоніми, люди, квіти, об’єкти, темний бік 

життя (диявол, відьми, чаклунство), мистецтво і  сучасні медіа, добові проміжки та 

пори року, птахи і тварини [295, c. 596-597]. Це свідчить, що шляхи колірної номінації 

можуть бути найрізноманітнішими, починаючи з безпосереднього 

кольоропозначення за допомогою спектральних термінів (червоний, оранжевий) і 

закінчуючи абстрактними категоріями. 

Проблемність номінації ПКТ знаходить своє віддзеркалення у тому, що 

робляться окремі спорадичні спроби підійти до цієї проблеми, але номінація ПКТ або 

розглядається паралельно з номінаціями інших об’єктів, доволі віддалених від 

косметичних і парфумерних товарів [35], або підкреслюється проблемність цього 

питання, але воно не отримує подальшого розв’язання. Зокрема, брак інформації 

може спричинити, наприклад, труднощі категоризації предметів парфумерії 

(одеколон, туалетна вода, дезодорант) з подальшим виділенням груп одеколону за 

ароматом (Шипр, Kenzo, Armani, Hugo Boss) [137, с. 70]. 

Сучасна парфумерна реклама використовує «брендінг шляхом залучення 

досвіду». Візуалізатори парфумів (Visuals) репрезентують реципієнту певних 

персонажів у певних ситуаціях, фактично, деякий життєвий досвід. Вони не обіцяють, 

що у споживачку парaумів закохується принц, або споживання парфумів перетворить 

реципієнтку на красуню, або щасливу, впевнену у собі особу [212, с. 210]. Робиться 

припущення, що особі, яка мала подібний досвід, або хотіла б його мати, повинні 

сподобатися ці парфуми; що смаки, спосіб життя, уподобання саме цього персонажу 

враховувала компанія, створюючи аромат [135, с. 14; 195, с. 138]. Існують рекламні 

традиції для залучення відомих осіб, наприклад, Ума Турман для Lancome (Miracle), 

Кейт Мосс для Calvin Klein (Obsession). У рекламному тексті краще використовувати 
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персонажі, які є широко відомі та авторитетні для більшості покупців [241, c. 184]. 

Обирати суперечливих осіб, що належать до альтернативної культури, аудиторії, має 

сенс лише для вузької спільноти споживачів [269, c. 62]. Більшість марок пропонують 

товар на світовому ринку, а тому, обирають таких безперечних «зірок» як Мадонна 

[301, c. 229]. У парфумерній рекламі тісно переплітаються назва, колір, художнє 

оформлення (флакон, футляр). Але усе це поєднання  у рекламі буде ефективним, 

коли використовуються образи, що укорінені у ментальності споживача [286, c. 231]. 

Парфуми на рекламі повинні легко упізнаватися, тому постер оформлюється в їхній 

кольоровій гамі. Якщо фірмові кольори Boucheron – синій із золотим, то реклама його 

парфумів моделюється на темно-синьому тлі [281, c. 232]. Доволі суперечливо 

аналізується семантика аромату ювелірних будинків. Флакон, що є невід’ємним 

компонентом реклами парфумерії, аромату Maubossin нагадує призму. Ця ж компанія, 

але у своєму ювелірному сегменті, має колекцію перстнів з коштовними каменями, 

що огранені у вигляді призми. А флакон парфумів Perle від Boucheron зроблений у 

формі грушеподібної – найрідкіснішої – форми перлини [244, c. 198]. Флакон 

парфумів Jaipur імітує браслет. Семантика цих назв розрахована на поціновувачів, 

для яких слово Boucheron в ювелірному світі багато що означає. Ефективність 

реклами, в якій задіяні флакони, що легко впізнаються через схожість з ювелірними 

колекціями, буде вище за просте анонсування нового аромату від Boucheron. А це 

призводить до семантичної прозорості парфумерної назви, що співвідносить високу 

якість товарів ювелірного сегменту з відповідним парфумерним сегментом у межах 

одного і того ж виробника [270, с. 37]. «Парфумерна семантика», що ототожнюється 

з вишуканими парфумерними бутиками, які репрезентують продукцію одного або 

декількох селективних брендів, усвідомлюється потенційними реципієнтами-

покупцями під таким ракурсом, що він прийшов не просто придбати парфуми, а 

приємно провести час і відчути, що солідні гроші витрачаються не даремно 

[317, c. 175]. Парфумерна семантика може підсилюватися шляхом візуальної 

акцентуації, що оформлена у вишуканій формі, для цього використовують фактори 
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(імітації флаконів), фактично вони є об’ємними збільшеними копіями товарів, які 

функціонують як промоушени [267, c. 487].  

Парфумерна семантика тяжіє до методу шокування потенційних покупців, коли 

на постерах Mania від Armani, Signature від Dupont можна побачити обличчя, які 

далекі від традиційних канонів краси. Їхня «некрасивість» навмисно підкреслюється, 

хоча дефекти зовнішності можна було б загримувати [265, с. 328; 264, с. 318; 

263, с. 465]. 

Деякі парфумери розширюють семантичні кордони, пропонуючи декілька 

варіантів рекламних шпальт. Перша спроба подати декілька варіантів моделей була 

зроблена на рекламі Crome від Azzaro, яка об’єднала три обличчя – дитини, дорослого 

і літнього чоловіка [258, c. 150]. Цей підхід повторила Chanel з однією відмінністю: 

образи були розміщені на різних сторінках. Фактично, це спроба охопити якомога 

більшу аудиторію [283, c. 208]. Чоловіки різних типів на Visual Allure є потенційними 

споживачами ароматів [273, c. 98]. До цього ж самого вдається і Lancome, коли 

репрезентує на своїх рекламних постерах поряд з Інес Састр обличчя й іншої, 

молодшої моделі: молодим дівчатам не завжди подобається Інес, яка не відповідає 

їхнім уявленням про красу [262, c. 241]. У свій час Dior у процесі експансії на східний 

ринок переклав свої найкращі марки японською мовою, адаптувавши парфумерну 

семантику під вимоги нових споживачів [255, c. 49]. Кельвін Кляйн посідає вершину 

найуспішніших творців бренду на ринку американської парфумерії. Це імя стало 

відомим завдяки чуткам, без додаткового інвестування у рекламу. Вперше в історії 

реклами дизайнер створив бренд, не згадавши власне прізвище. Кельвіну Кляйну 

вдалося те, у чому досягли успіху лише деякі марки, - сподобатися різним 

поколінням. У цьому і полягає розгорнута семантика цього бренду [234, c. 117]. Свій 

перший аромат – жіночу туалетну воду Calvin Klein він випустив ще у 1979 році. 

Назви його парфумів (Obsession, Eternity, Escape), дизайн флакона і сам аромат 

професіонали визнають як дуже вдалі [316, c. 85] . Говорячи про семантику бренду, 

необхідно зазначити, що саме Кельвіну Кляйну належить ідея, коли чоловічий аромат 

слідує за жіночим, а рекламна компанія обох ароматів вирішується в спільному ключі. 
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Саме так рекламуються Eternity і Escape: семантика реклами чоловічих і жіночих 

парфумів відрізняється лише підсиленою присутністю чоловіка або жінки в кадрі 

[392, c. 134]. В 1993 році компанія розробила cK one, що був визнаний 

найуспішнішим проектом всієї парфумерної індустрії. TV-рамки cK one, що 

зображували то дівчинку-підлітка у тинейджерівських мріях, то чоловіка з триденною 

щетиною в екзистенціальних роздумах, натяками на широту охоплення 

передбачуваної цільової аудиторії. А Video Storyboard Test of New York знов називає 

рекламу cK найпопулярнішою. За даними Storyboard Test, починаючи з 1985 року, сім 

років з дев’яти реклама cK визнавалася найпопулярнішою [271, c. 216]. За два роки 

з’явився наступний бестселер – cK be. За Кляйном закріпилася стійка семантика 

першовідкривача аромату unisex – наймоднішого, найактуальнішого напряму. В світі, 

де зникають расові, статеві відмінності, Кляйн пропонує «Аромат для людей», 

аромат, який «Він розділяє з Нею, а Вона розділяє з Ним». Завдяки нетрадиційній 

манері маркетинга і провокаційній рекламній кампанії продажі парфумерії unisex 

стрімко пішли угору  [318, c. 114]. Семантика парфумерної реклами у межах одного і 

того ж бренда не може бути сталою, позбавленою динаміки. Так, реклама 

Contradiction – доволі перспективного проекта cK вже не натякає на unisex. 

Розрахована, на думку фахівців, на дорослішу аудиторію, вона більше претендує на 

наше розуміння мужності (або жіночності) у дусі сучасного відродження, у гармонії 

суперечностей складного внутрішнього світу сучасної особистості з духовним й 

інтелектуальним капіталом. Йдеться не просто про семантику маркетингової 

концепції продукта, але і про певне ставлення до життя [234, c. 317]. Семантика назв 

парфумерних товарів, яка розкривається шляхом залучення реклами грунтується на 

асоціативних образах, що рідко репрезентують інформацію про продукт. Але ці 

образи покликані стимулювати процес купівлі шляхом створення у потенційного 

споживача певного настрою [238, c. 172]. Залучення імен видатних осіб повинно 

здійснюватися з огляду на цільову авдиторію, а також ступінь популярності обраної 

особи. Асоціації, що пов’язані з обраною для реклами персоною і розкривають 

додатково семантику назви [257, c. 89]. Необхідно враховувати факт різного 
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сприйняття назв у різних країнах. Варіювання семантики парфумерної назви у цьому 

випадку грунтується на науковій ментальності, на різному світоогляді реципієнтів 

[245, c. 305].  

У певному розумінні обраний аромат співвідноситься із ситуацією. Якщо 

реципієнт бажає обрати жіночі спокусливі парфуми, то рекомендуються квіткові 

аромати, наприклад: Chanel №5 або Guerlain L’Instant de Guerlain. Елегантну 

вишуканість пані можна підкреслити за допомогою пряних і деревних ароматів, таких 

як Givenchy Hot Couture і Nina Ricci Love in Paris. У цьому випадку аромати є 

маркерами жіночності, вишуканості. Це доводить факт метафоризуючої дії аромату. 

Елегантна, вишукана, спокуслива жінка співвідноситься із колекцією ароматів. 

Класична метафора тут цілком доречна [291, c. 182]. Чітких правил щодо ароматів 

немає, але вдень рекомендується лише туалетна вода, що підкреслює стиль, передає 

бадьорий настрій і лише трохи натякає на сексуальність. До денної парфумерії 

належать Paco Rabannel Million Silver і Dolce & Gabbana D&G Feminine. У цьому 

випадку формується співвіднесеність з частиною доби. Доречно тут згадати про 

метонімію [277, c. 126]. Клубна елітна парфумері справляє сексуальне враження і 

огортає дівчину серпанком загадковості. Серед молоді популярним є Dolce & 

Gabbana L’Eau The One, Cachare Amor Amor Tentation, Paco Rabanne Ultraviolet I  

Lancome Benghal. Аромат і його реципієнт перебувають у когнітивній узгодженості, 

гармонії. Аромат, а відповідно, і його назва слугують розпізнавальним маркером 

сексуальної загадковості дівчини. Когнітивний чинник виходить на першу позицію 

[255, c. 198]. Деякі виробники елітної парфумерії спеціально розробляють легку 

туалетну воду для офісів. Серед вишуканих ароматів, які допомагають ефективно 

провести трудовий день, рекомендовані Giorgio Armani Armani Mania Woman i Nina 

Ricci Premier Jour Edition Blance, Armani Acqua Di Gio I Givanchy Pour Homme Blue 

Label. Таке одоративне маркування трудового дня, частини доби, можна визначити як 

метонімію [252, с. 184].  У кожній дівчині або жінки буває таке емоційне ппіднесення, 

коли вона хоче бути  впевненою у власній неперевершеності і просто 

насолоджуватися життям. Для емоційного підйому пасують Calvin Klein Obsеsion 
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Hight Woman або Yohji Ymamoto pour Femme. У цьому випадку аромати, а також їхні 

назви, діють як когнітивні маркери психо-емоційного стану. Когнітивні чинники 

одночасно вербалізуються, а також існують як ольфакторні репрезентанти. У цьому 

випадку має місце психо-емоційне усвідомлення [315, c. 85]. Існує сталий, 

сформований за період тривалого використання, ольфакторний символізм. 

Наприклад, парфуми від Chanel завжди підкреслюють шляхетність та витонченість. 

Назви і упаковки деяких ароматів (наприклад, від Kenzo) натякають, що цей аромат – 

спогади про літо. Освідчитися у коханні можна, подарувавши парфуми, що 

знаходяться у флаконі, зробленому у формі серця від Escado або Mochcino. Можна 

також обрати парфуми, що були створені у рік зустрічі, заручин, весілля, і у такий 

спосіб підкреслити знаменну дату. Як індикатор дат, сезонів, визначних подій 

ольфакторні маркери є доволі експліцитними, але варіативними, індивідуальними. 

Когнітивні функції поширюються на темпоральні характеристики [274, c. 210]. 

Ольфакторні маркери можуть використовуватися на позначення соціальної 

стратифікації. Когнітивні функції ольфакторних маркерів виявляються у результаті 

залучення сегментації парфумерного ринку. Парфумерія середнього класу – 

найдешевша і доступніша продукція (Ruby Rose, Kiki), її споживачами є особи із 

статками нижче середнього рівня; Mass Market – продукція для широких верств 

населення (Max Factor, L’Oreal, Lumenc, Oriflame, Avon), її споживачами є особи із 

середніми статками і вище; Клас Люкс – репрезитивний селективними марками, які 

характеризуються елітністю, високими якостями, цінами. Їх виготовляють будинки 

моди, парфумерні будинки або дизайнерські компанії (Christion Dior, Chanel, 

Lancome), а споживачами є люди з високими статками; Клас Супер Люкс – 

ексклюзивні марки косметичної продукції та парфумерії (La Prairie, Mikimoti 

Cosmetics), вища ціна, продаються не в усіх магазинах. Споживачами є особи з дуже 

високими статками. Когнітивні маркери соціальної стратифікації є 

конвенціональними за своєю природою [307, c. 181]. Парфуми можуть діяти як 

маркери національних жіночих або чоловічих образів. Наприклад, образ англійського 

денді у парфумах Burberry, класичний образ американки у парфумах 5th Avenue, образ 
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парижанки у парфумах Love in Paris (Nina Ricci), образ американської молоді в 

рекламі парфумів Tommy Hilfiger. Національна маркованість є одним із когнітивних 

чинників [282, c. 582]. Але і досі парфумерний і косметичний неймінги розглядаються 

окремо, нарізно виявляються специфічні риси, поглиблюючи прірву між неймінгом 

цих двох складників однієї спільної товарної сфери. Так, торкаючись проблеми 

найменування парфумів слід підкреслити, що саме різноприродність назви і об’єкта є 

одним із фундаментальних складників феномена найменування [170, с. 40]. Щоб 

визначити номінативні стратегії у сфері парфумерії (тобто відповісти на питання 

«Яким чином дають назви парфумам?»), необхідно виявити ті зв’язки, які існують 

між семантичними областями, з яких добираються слова-назви парфумів, і самою 

цією предметною областю – парфумами (і тим самим відповісти на питання «Чому 

парфуми так називаються?») [151, с. 41]. 

Оскільки парфуми – товар жіночий, то саме чоловічі аромати повинні бути 

відмічені спеціальним чином. Про це свідчить поширений тип назв, коли парфуми 

для чоловіків марковані саме як чоловічий варіант гендерно немаркованих і, 

відповідно, жіночих парфумів [161, с. 89]. На тлі всього номінативного розмаїття 

парфумерної номінації чітко прослідковується англізація назв – це одна з провідних 

тенденцій не лише парфумерних номінативних стратегій. Це тенденція – один з 

численних проявів ролі англійської мови як лінгвістичного інструменту глобалізації 

[3, с. 68].  Серед парфумерних назв окрему групу становлять адреси відповідних 

парфумерних і модельних домів: Rue de la Paix (Guerlain); Montaigne (Caron) – 

мається на увазі вулиця Монтеня [255, с. 52]. Тенденції самореклами демонструє 

номінативний стиль Діора, більшість його назв – фонетичні варіації на тему власного 

імені: Miss Dior, Diorama, Diorissimo, J’Adore. А поєднання двох мов (французької та 

англійської) є джерелом стилістичних ефектів, які властиві парфумерній марці 

Живанши: Very Irresistible, My Couture, Hot Couture. Зокрема, англізація парфумерної 

назви Haute Couture може розглядатися як приклад іронії, що властиво видатним 

майстрам [105, с. 325]. Парфумерно-косметичний неймінг грунтується на 

відображенні ольфакторних або колірних характеристик відповідних засобів. 



52 
 

 

Альтернативним варіантом у цьому плані виступає синестезія, яка може розглядатися 

як опосередкований підхід до опису ароматів або колірної палітри. 

Висновки до першого розділу 
1. Лінгвістика  кінця ХХ- початку ХХІ століття все  частіше звертається  до 

вивчення впливу соціальних факторів на використання природних мов, на 

комунікацію, у цілому. Низка екстралінгвальних, соціокультурних факторів, 

соціальна стратифікація суспільства стають предметом дослідження не лише у 

соціолінгвістичних  студіях, які зосередились на вивченні  акцентів,  соціолектів,  а й 

у інших напрямах лінгвістики. Факт соціальної  стратифікації суспільства  активно  

використовують  рекламні і маркетінгові агенціі, імідж-мейкери і спичрайтери, 

сучасні засоби масовой інформації. Все це знаходить відображення у нових  

номінаціях. 

2. Важливою особливістю номінативних процесів кінця ХХ – початку ХХІ 

ст. є віддзеркалення соціальних потреб, які виникають як рефлекс на необхідність 

номінувати зростаючий обсяг товарної продукції різних галузей промисловості. У 

цьому товарному розмаїтті парфумерно-косметичні товари (ПКТ) посідають значне 

місце як продукт широкого попиту і щоденного споживання. 

3. Соціальна стратифікація, яка може бути репрезентована у системі 

парфумерно-косметичних назв, реалізується за рахунок залучення таких понять як 

соціальний статус і атрибут соціального статусу. Ці поняття розкриваються у межах 

парфумерно-косметичних назв через систему статусної лексики. У результаті 

стратифікаційного ранжирування суспільства були виокремлені такі базові поняття, 

як рівень прибутків, престижність професій, наявність владних уповноважень, рівень 

освіти. До другорядних понять були зараховані вік, стать, національність, місце 

проживання. Кореляція між соціальною стратифікацією і мовною поведінкою 

здійснюється, спираючись на інтелект, мовленнєво-мисленнєву діяльність, розвинене 

відчуття мови, уміння висловлювати і оформлювати зміст думок, а також соціально-

економічні чинники. Соціальна стратифікація визначається за допомогою 

соціального статусу, який є позицією індивіда у суспільстві з  визначеними правами і 
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обов’язками. Номінативні процеси обумовлені пізнавально-класифікаційною 

діяльністю людського мислення. Номінативні процеси інтегруються як спеціально 

спрямовані на те, щоб надати ім’я. Первинна номінація розуміється як 

співвідношення відбитого у свідомості фрагмента позамовного ряду і звукоряду, що 

вперше отримав функцію називати. Під вторинноюю номінацією розуміють 

використання вже наявних у мові номінативних засобів у новій для них функції 

найменування. Сама номінація визначається як створення значущих мовних одиниць. 

Номінація тісно пов’язана з характеристиками номінативного об’єкту. Відповідно до 

характеру об’єкта номінації визначають просту елементарну номінацію, яка 

спрямована на позначення окремих сторін, якостей, ознак, так і елементарну 

номінацію комплексу, або синкретичну, у результаті якої позначення отримує певну 

сукупність властивостей, що складає якісну визначеність предмета, а також 

детермінує його зв’язок з іншими предметами. Номінація існує у межах двох взаємно 

протилежних полюсів, одним з яких є полюс первинної номінації. А інший – полюс 

вторинної номінації. 

4. Аналіз номінативних процесів у сегменті парфумерно-косметичних 

товарів, наштовхується на труднощі, які пов’язані з проблемністю категоризації 

предметів парфумерії та косметики. Це є наслідком браку інформації про об’єкти 

найменування. Основна інформація пов’язана з багатокомпонентністю ПКТ, 

властивостями субстанцій, які у складній взаємодії створюють той неповторний 

аромат, колір, що властиві відповідному виробу, товару. Сукупність цих компонентів 

і підпадає під процес неймінгу, який реалізується за рахунок залучення первинної та 

вторинної номінації. 

5. Номінація ПКТ розмежовується на два напрями, першим є парфумерний 

неймінг, що базується на ольфакторній номінації. Другим напрямом є косметичний 

неймінг, що грунтується здебільшого на колірній номінації. Ольфакторна номінація 

розглядається як така, що маніфестує оціночну діяльність номінатора. Аксіологічна 

парфумерна номінація віддзеркалює прагнення номінатора репрезентувати 

парфумерний товар у найпривабливішому ракурсі, підкреслюючи у назві всі 
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позитивні ольфакторні характеристики. Ольфакторна номінація визначається як така, 

що оперує синестетичною метафорою з одоративним компонентом значення, 

залучаючи метафоричні синестетичні способи вираження одоричних субстанцій. 

Колірна номінація пов’язана з косметичними, а фактично гримувальними засобами. 

Вона покликана схарактеризувати оптичні колоративні характеристики. Гримувальні 

засоби характеризуються оптичними параметрами, що віддзеркалені у відповідних 

назвах. Має місце значна група модифікаторів кольору, які описують колір, 

поділяючи їх відповідно на теплі й холоді, за порами року, за інтенсивністю, за 

насиченістю, прозорістю, однорідністю. 

6. Дослідження парфумерної номінації домінує над косметичною 

номінацією. Звуженість дослідження парфумерного неймінгу проявляється у 

гіпертрофованому зосередженні на терміносистемі, а також у намаганні розподілити 

виокремлені парфумерні назви (парфумоніми) у межах тематичних груп з 

інтегральними семами. Нехтування таким поняттям, як мотиваційна ознака, робить 

дослідження неймінгу занадто одноаспектним. 

7. Семантичний аспект назв ПКТ розкривається шляхом залучення власного 

імені, реклами відповідних товарів, асоціаціями з неароматичними джерелами 

задоволення. Семантика назв ПКТ грунтується на психо-емоційних відчуттях, що 

формуються у споживачів  цієї продукції. 

8. Відбувається поступовий перехід від франкомовного парфумерно-

косметичного неймінгу до англомовного шляхом англізації назв ПКТ, що може бути 

визнано однією з провідних тенденцій парфумерно-косметичних номінативних 

стратегій. Ця тенденція – один із численних проявів ролі англійської мови як 

лінгвістичного інструмента глобалізації. 

9. Результати дослідження цієї глави висвітлено у публікаціях дисертантки 

[47; 50] 
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РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРФУМЕРНО-

КОСМЕТИЧНИХ НАЗВ З ОЗНАКАМИ 

 СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ 
 

Парфумерно-косметичні товари (ПКТ), що репрезентовані на споживчому 

ринку, ідентифікуються і розрізняються потенціальними споживачами-реципієнтами 

за допомогою назви, а фактично номінативного комплексу (НК), що окреслює 

інформаційний простір, який вміщує у собі основні відомості про ПКТ. Парфумерно-

косметична назва, з якою стикається реципієнт – потенційний покупець, слугує для 

нього джерелом інформації про ПКТ. Одночасно ця назва є ім’ям, за допомогою якого 

реципієнт ідентифікує і обирає відповідний ПКТ. Це дозволяє розглядати 

парфумерно-косметичну назву одночасно у двох ракурсах: як інформаційний і як 

неймінговий простір. Інформаційний простір сформований усією сукупністю 

залучених лексичних одиниць, що утворюють графічне поле парфумерно-

косметичної назви. Неймінговий простір окреслюється наявними номінативними 

складниками, що вибудовують багатоскладниковий номінативний комплекс. Цей 

простір теж знаходиться у межах парфумерно-косметичної назви. Для об’єктивності 

лінгвістичних досліджень НК була проведена первинна суцільна вибірка назв ПКТ, 

яка дозволила охопити широкий спектр, починаючи з назв парфумів і закінчуючи 

назвами зубних паст. Це дозволило охопити 54 типи ПКТ, а загальна кількість 

залучених до лінгвістичного дослідження парфумерно-косметичних номінативних 

комплексів сягнула 3430, що відповідає 100%. Результати первинної суцільної 

вибірки репрезентовано у таблиці А. 1. З неї видно, що у дослідженому корпусі 

парфумерно-косметичних номінативних комплексів провідна позиція належить саме 

групі парфумерних назв, зокрема назви парфумів складають 676 (їхня питома вага 

становить 19,70%), назви туалетних вод сягають 372 (з відповідною питомою вагою 

10,84%), назви одеколонів налічують 303 (питома вага 8,83%). На другій позиції 

знаходяться назви губних помад (що свідчить про популярність та широкий 

асортимент цього засобу), яких налічується 198 (5,77%). Третя позиція належить 
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назвам живильних кремів, яких налічується 168 (4,89%). Це теж свідчить про 

популярність цього засобу та широкий вибір кремів (особливо для обличчя). Четверта 

позиція належить назвам детергенту (миючому засобу широкого застосування), 

кількість назв якого дорівнює 148 (4,31%). На п’ятій позиції знаходяться назви 

тонального крему у кількості 132 (3,84%), шоста позиція належить назвам лаку для 

нігтів, що налічує 124 (3,61%). Назви блиску для губ становлять 110 (3,20%) і 

посідають сьому позицію у виокремленому корпусі парфумерно-косметичних 

номінативних комплексів. 

Інформаційний простір НК формується за рахунок залучення лексичних 

одиниць, які є носіями вербальної інформації про відповідний тип ПКТ. З метою 

кількісної оцінки НК був проведений підрахунок лексичних одиниць у межах назв 

кожного з 54 типів ПКТ. Результати цих досліджень наведено у таблиці А. 2. Для 

досягнення достовірності підрахунків були введені певні обмеження. Зокрема, цей 

етап дослідження здійснювався на номінативному субкорпусі, що був сформований 

на основі парфумерно-косметичних НК фірми AVON, яка випускає споживчу 

продукцію третього, найпоширенішого, ринкового сементу. З електронних та 

друкованих каталогів було вибрано 920 назв. Переваги такого підходу полягають у 

тому, що каталоги  AVON демонструють широкий спектр товарів, а це дозволяє 

прослідкувати кількісний параметр, що характеризується числом залучених 

лексичних одиниць, який грунтується на неймінговій традиції однієї фірми-

виробника. Не залучалися до підрахунку лексичних одиниць цифри, які визначали 

об’єм, вагу або номер кольору, концентрацію відповідного засобу. Не бралися також 

до уваги скорочені лексеми, що позначали одиниці виміру ваги або об’єму ml e, g. 

Зумовлено це було тим, що зазначені компоненти НК не несуть суттєвого 

навантаження у процесі неймінгу ПКТ. Максимальна кількість лексичних одиниць 

(25) міститься у назві фарби для волосся (hair colour), що зумовлено необхідністю 

детально подати доволі значну інформацію про властивості цього ПКТ, зазначивши 

колір (light mahogany red) та його характеристики (shine, uniform and long-lasting 

colour), а також характер впливу на волосся (Protect before, during and after colouring. 
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Prefect grey coverage). Мінімальна кількість лексичних одиниць (4) міститься у 

номінативному комплексі маскувального олівця для шкіри обличчя (face perfector). 

Враховуючи простоту застосування цього косметичного маскувального засобу 

подана інформація у номінативному комплексі є цілком достатньою. Середня 

кількість лексичних одиниць у номінативному парфумерно-косметичному комплексі 

становить 7. Якщо відійти від номінативних комплексів ПКТ виробника AVON і 

провести підрахунок кількості лексичних одиниць, що задіяні у формуванні назв ПКТ 

різних виробників (таблиця А. 3), то середня кількість лексичних одиниць у межах 

однієї назви становить 8. Ця величина корелює з результатами, що були отримані при 

дослідженні номінативних комплексів фірми AVON. Відповідно, назва ПКТ, а 

фактично його інформаційний і одночасно неймінговий простір містить лексичні 

одиниці, кількість яких знаходиться у межах 7-8. 

Виявлені загальні закономірності щодо кількості лексичних одиниць у межах 

парфумерно-косметичних НК товарів фірми AVON спостерігаються і у назвах ПКТ 

інших фірм, таких як Amouage, BVLGARI, Chanel, Carolina Herrera, Cartier, Cacharel, 

Calvin Klein, Chopard, Dior, Dolce and Gabbana, Donna Karan, Elizabeth Arden, E stee 

Lauder, Fendi, Fragluxe, Guerlain, Gucci,, Givenchy, Gioryio Armani, Hermes, Jean Paul 

Gaultier, Kenzo, Kar4l Lagerfeld, Lancome, Lanvin, Lady gaga, Liz Claiborne, Mary Kay, 

Nina Ricci, Narciso Rodriguez, Prada, Paco Rabanne, Powellato, Salvatore Ferragamo, 

Sisley, Trussardi, Tom Ford, Ungaro, Van Cleef & Arpels, Vivienne Westwood, Versace, 

Yves Rocher, Eves Saint Laurent. Це уможливлює екстраполяцію кількісних 

характеристик номінативних комплексів, як узагальнених і спільних, на назви ПКТ 

інших фірм, що були залучені до лінгвістичного дослідження. 

З огляду на той факт, що за результатами первинної суцільної вибірки (таблиця 

А. 1) найширше представлені номінативні комплекси парфумерних виробів, а також 

декоративної косметики, доречно провести вторинну селективну вибірку і зосередити 

у першу чергу увагу на номінативних комплексах найпопулярніших ПКТ, які можуть 

бути згруповані у парфумерні засоби (eau de parfum, eau de toiletle, eau de cologne), а 

також засоби декоративної косметики (mascara, eye shadow, lipstick, lip gloss, nail 
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wear, liquid foundation, powder, color corrector cream, blush, nourishing face cream). 

Результати вторинної селективної вибірки наведено у таблиці А. 4, де охоплено 13 

типів ПКТ, а загальна кількість парфумерно-косметичних НК сягає 2343, що 

становить 68, 30% по відношенню до назв первинної вибірки. Переважно 

дослідження будуть здійснюватися на вторинному селективному корпусі назв ПКТ, 

що є компактнішим і монолітнішим з точки зору об’єктів номінації, оскільки він 

охоплює назви парфумерних і гримувальних засобів. Первинний корпус назв ПКТ 

буде залучатися паралельно з метою підтвердження загальних висновків і виявлених 

тенденцій парфумерно-косметичного неймінгу. 

2.1. Дискретне моделювання носіїв ознак соціальної стратифікації 

До процесу створення назви ПКТ залучається як номінативний регістр, який 

віддзеркалює семантику назви, так і номінативний інвентар (інструментарій), що 

віддзеркалює морфологію і синтаксис назв. ПКТ є атрактантами, чия привабливість 

обумовлена субстанціональною природою компонентів, що використову.ться  для 

конкретних виробів. Вони реалізуються під чітко визначеними назвами, які теж 

виступають як атрактанти для реципієнтів. Але відмінність між привабливістю ПКТ 

і привабливістю назви цього ПКТ полягає у тому, що відбувається проекція 

атрактанта – парфумерно-косметичного товара на назву ПКТ, яка діє як атрактант 

суто вербальної природи. У назві відображені асоціації з певними 

субстанціональними якостями. Номінативний комплекс підпадає під подальше 

лінгвістичне дослідження як утворення, яке є носієм атрибутів соціального статусу. 

Сукупність останніх і дозволяє виявити ознаки соціальної стратифікації. Атрибути 

соціального статусу вплетені у семантичну канву НК. Для виявлення атрибутів 

соціального статусу необхідно визначити структуру НК. 

2.1.1. Виокремлення складників номінативного комплексу.  

НК, під якими репрезентовані у торговельній мережі вироби парфумерно-

косметичної галузі, є складними номінативними, семіотичними утвореннями. У 

межах НК центральну позицію посідає номінативний базовий складник або фактична 
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назва ПКТ (Hуpnotic Poison; Dior Addict; Pure Poison; Diorskin Star; Dior Addict Gloss). 

Реципієнт може спиратися на свої фонові знання, щоб зрозуміти значення цього 

номінативного базового складника (НБС). Фактично спостерігається певний брак 

наявної інформації, хоча цей НБС (базове ім’я) найширше представлений у каталогах, 

на етикетках, у візуальній рекламі. Він набуває чіткішого значення, коли до 

номінативного комплекса ПКТ додається другий номінативний складник – родове 

ім’я, яке формується набором лексем, що позначають технологічні назви субстанцій, 

форм, у яких вироблено ПКТ. Цей номінативний родовий складник (НРС) за своєю 

сутністю є технологічним показником (детермінантом) субстанції, яка має відповідну 

торгову назву, що подана у НБС. НРС репрезентований специфічним набором 

субстанціональних іменників, що належать до терміносистеми парфумерії та 

косметики (gloss, stick, mascara, foundation, lotion, deodorant, gel, pencil, mask, cream, 

spray, powder). НБС набуває більшої семантичної прозорості, коли до НРС додається 

номінативний функціонально-дескриптивний складник (НФДС), який позначає 

характер дії субстанції, а також для якої частини тіла цей ПКТ призначений (for 

improved appearance of skin and correction of aging effects; shear butter hand; shear 

butter foot; wide-eye look; doll lash effect; for face, eyes and lips; oily hair; all hair types; 

for a false lash effect; lash-by-lash definition luxurious volume). НК набуває своєї 

семантичної довершеності за умови врахування назви фірми, під логотипом, брендом 

якої відповідні ПКТ представлені на ринку. Розмаїття номінативних брендових 

складників (НБРС) представлене цілим спектром, серед яких є не лише суто 

парфумерно-косметичні фірми (AVON; Revlon; L’orêal; Lancôme), але і відповідні 

будинки високої моди, що опанували випуск не лише ліній модного одягу, але і ПКТ 

(Dior; Givenchy; Dolce&Gabbana; Gucci; Giorgio Armani; Roberto Cavalli; Calvin 

Klein; Prada). Серед них виокремлюються британські бренди Jo Malone; Miller Harris; 

Penhaligon’s; Burberry; Creed; Paul Smith; Clive Christian; Alexander Mc’Queen. Не 

менш уславленими є і американські бренди Elizabeth Arden; Ralph Lauren; Tommy 

Hilfinger; Esse Lauder; Calvin Klein; Tom Ford; Donna Karan; Michael Kors. 
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Для наочного представлення будови НК, з огляду на структуру його 

інформаційного і неймінгового просторів, доречно застосувати метод проекції усіх 

виявлених номінативних складників на триплощинну систему, що відтворює 

трирівневу ієрархію розташування номінативних складників. Такий підхід дозволяє 

також виявити взаємодію між складниками на інформаційному і неймінговому 

рівнях, а також чіткіше уявити увесь  НК парфумерно-косметичного товару 

(рисунок А. 5). Триплощинна модель складається з послідовних площин, де α – 

первинна площина, на яку здійснюється проекція номінативних складників, що у 

першу чергу привертають увагу реципієнта на загальному рівні. Вторинна площина  

– β слугує місцем проекції номінативних складників, що привертають увагу 

реципієнта на другому етапі, який передбачає глибше проникнення до неймінгового 

простору комплексу. Третинна γ – площина уможливлює проекцію номінативних 

складників, що завершують остаточне формування номінативного комплексу ПКТ. 

Першим орієнтиром, яким послуговується реципієнт (потенціальний покупець) є 

бренд – головний атрактант в аспекті якості, традицій, модних тенденцій, що 

пов'язаний з конкретними виробниками. Номінативний брендовий складник є 

своєрідною «вершиною айсберга», під яким можна уявити НК. Відповідно, на 

первинній α площині реалізується проекція номінативного брендового складника α1 

(Estée Lauder; Trussardi; Bvlgari; Bobbi Brown; Chanel; Dior). 

Номінативний брендовий складник (α1) виконує насамперед функцію 

провідного атрактанта у товарному розмаїтті, слугуючи головним орієнтиром у 

соціальному сегменті ринку. Бренди, маючи конотативне значення, викликають у 

споживача асоціації, які пов’язані з якістю, ціною, престижністю товарів. Так група 

парфумів (eau de parfum) містить 169 брендів, а у групі туалетних вод (eau de toilette) 

налічується 88 брендів у межах корпусу вторинної вибірки. Ця система α1-складників 

допомагає споживачу здійснити ініціальну, первинну навігацію у товарному 

розмаїтті, а саме в аспекті цінової політики, якісних характеристик, а відповідно і 

соціальної стратифікації. Номінативний складник α1 слугує формально умовним, 

конвенціональним маркером соціальної стратифікації потенційних реципієнтів. ПКТ 
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першого (І) сегменту марковані НБРС тих фірм, які виготовляють елітарну 

продукцію. Відповідно, ПКТ другого (ІІ) і третього (ІІІ) сегментів асоціюються з 

відповідними НБРС. При цьому лінгвістична природа α1-складника не відображає 

соціальної стратифікації. Кожна фірма, що діє під конкретним брендом, посідає певну 

нішу на ринку. А товари під конкретним брендом співвідносяться з ціновими 

сегментами. У цьому і полягає конвенціональність α1-складників, їхня умовна 

співвіднесеність із соціальною стратифікацією. Споживач-реципієнт номінативної 

інформації диференціює товари першого сегменту, які марковані брендами Dior, 

Estee Lauder, Fendi, Kenzo. Парфумерно-косметичні товари другого сегменту 

позначені брендами Escanda, Fragrances of France, Lancôme, Perlier, Valentino, 

Victoria’s Secret. Продукція, яка належить до третього цінового сегмента, функціонує 

під брендами AVON, Oriflame, Revlon. Первинний номінативний навігатор, яким є α1-

складник, допомагає зорієнтуватися у брендовому розмаітті. Проекція НК на 

первинну α-площину дозволяє виявити первинний орієнтир, яким є бренд (α1-

складник). Він характеризується екзогенним типом номінації, оскільки породжений 

зовнішніми (екзогенними) прагматичними чинниками, які спрямовані на те, щоб 

привернути увагу, схилити, заохотити, спонукати потенційного покупця до 

придбання ідентифікованого ПКТ. 

Відповідно α1-складник, що виокремлюється при проекції НК на первинну α 

площину, у рамках інформаційно-семантичного навантаження діє як провідний 

номінативний атрактант у номінативному товарному розмаїтті. Особливості значення 

α1-складника полягають у тому, що воно суто конотативне і формально обмежене 

рамками відповідності товару бренду – імені власника, що, у свою чергу, свідчить про 

певну обмеженість номінативного регістру для формування корпусу α1-складників. І 

хоча ці складники і функціонують як провідні номінативні атрактанти, вони не 

надають вичерпної інформації реципієнту про відповідний ПКТ.  

Подальший аналіз НК здійснюється шляхом залучення вторинної β-площини, 

яка дозволяє виявити проекцію β-складника, який фактично розщеплюється на два 

самостійних номінативних складника. На вторинній β площині спостергіється 
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наявність двох номінативних складників: базового β1 і родового β2 (Miss Dior, eau de 

parfum; J’adore, eau de parfum; Luna Rossa, eau de toilette; Little black dress, cream). 

Співіснування у межах вторинної площини одночасно двох складників НК (β1, β2) 

ліквідує той брак інформації, з яким стикається реципієнт, оскільки має місце 

взаємодоповнення, компенсація необхідної інформації у межах вторинної площини. 

Інформація, яка представлена номінативним базовим β1-складником, доповнюється 

β2-складником, який є товарознавчим маркером, що формується за рахунок 

розгалуженої терміносистеми типів ПКТ. Найчіткіше можна визначити номінативну 

природу саме β2-складника, який визначається як родове ім'я, що обумовлене його 

природою товарного класифікатора. Ці номінативні складники мають суто 

денотативне значення, позначаючи конкретний тип товарної продукції. 

Послуговуючись результатами вторинної вибірки (таблиця А. 4), необхідно 

зазначити, що усі 13 виокремлених типів ПКТ чітко маркуються одним, декількома 

денотативними структурними утвореннями, що належать до β2-складників. Так, 

парфуми (1 тип, як зазначено у таблиці А. 4) репрезентовані β2-складником eau de 

parfum. Словникові дефініції розкривають семантику лексичної одиниці perfume, яка 

є відповідником французького представника парфумерної терміносистеми eau de 

parfum, що і залучений до формування β2 -складника з метою створення ефекту, 

враження дотичності до традицій французького виробництва парфумів. Ці дефініції 

визначають парфуми у першу чергу як товар: a liquid produced and sold for its strong, 

pleasant smell, often used on the skin [331]. Perfume or parfum is 20-40% oil and the 

highest concentration [342]. А основною ознакою цього товару є агрегатний стан – 

рідина (liquid) з приємним ароматом (pleasant smell). Туалетні води (2 тип, як 

зазначено у таблиці А. 4) – eau de toilette. Семантика цього β2-складника 

розкривається з відповідним посиланням на попередній тип ПКТ: Eau de toilette , or 

toilet water, is a dilute form of perfume. Eau de toilette is 10-18% oil [342]. Одеколони (3 

тип, як зазаначено у таблиці А. 4) – eau de cologne або cologne, описується як a 

parfumed liquid, composed of alcohol and certain aromatic oils, used in the toilet; called 

also cologne water and eau de cologne [343]. Але семантика лексичної одиниці cologne 
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розкривається також і шляхом посилання на попередні типи ПКТ: eau de cologne is a 

fairly weak, sweet-smelling parfume [333], a midly perfumed toilet water [341], при цьому 

cologne or eau de cologne is 3-9% oil [342]. 

В основі β2-складника, що пов’язаний саме з парфумерними представниками 

парфумерно-косметичної терміносистеми, знаходяться лексичні одиниці на 

позначення основної характеристики цих засобів, а саме приємного запаху: pleasant 

smell, sweet-smelling. Виходячи із словникових дефініцій саме perfume or parfum є 

початковим поняттям терміносистеми, тоді як eau de toilette і eau de cologne 

визначається у словникових дефініціях як другорядні поняття.Туш для вій (4 тип, як 

зазаначено у таблиці А. 4) – mascara. Семантика лексичної одиниці mascara 

розкривається у словникових дефініціях, де на першу позицію висуваються 

колоративні характеристики цього засобу та місце його застосування: a cosmetic 

substance for darkening, coloring, and thickening the eyelashes, applied with a brush or 

rod [333]. Основні характеристики цього засобу визначаються лексемами на 

позначення кольору darkening, dark і місця застосування eye lashes. Демонструють 

такі ж самі закономірності тіні для повік (5 тип, як зазаначено у таблиці А. 4) – еye 

shadow. Це саме стосується губної помади (6 тип, як зазаначено у таблиці А. 4) – 

lipstick, lipcube, блиску для губ (7 тип, як зазаначено у таблиці А. 4) – lip gloss,  так і 

лаку для нігтів (8 тип, як зазаначено у таблиці А. 4) – nail wear pro. Тональний крем 

(9 тип, як зазаначено у таблиці А. 4) – foundation і пудра (10 тип, як зазаначено у 

таблиці А. 4) – powder мають багато спільних рис. Зокрема, β2-складник на 

позначення такого розповсюдженого косметичного засобу, як пудра, розкриває свою 

семантику, починаючи із загального фізичного поняття: powder is a substance 

consisting of ground, pulverized, or other wise finely dispersed solid particles. Any of 

various preparations in the form of powder; as certain cosmetics and medicines [344]. 

Тональний крем-пудра (11 тип, як зазаначено у таблиці А. 4) – beauty balm і рум'яна 

(12 тип, як зазанчено у таблиці А. 4) – rouge, теж демонструють спільні ознаки. Тут 

β2-складники на позначення рум’ян є семантично прозорими: powder blush – is 

cosmetics another name for blusher. Blusher is a coloured substance that woman put on 
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their cheeks. A cosmetic applied to the face to imbue it with a rosy colour [333]. 

Призначення цього засобу для окремих ділянок шкіри визначається відповідними 

лексичними одиницями cheeks, face, cheekbones, lips, а кольорова палітра описується 

лексичними одиницями rosy colour. Крем живильний (13 тип, як зазанчено у таблиці 

А. 4) – cream, де β2-складник cream визначається і як медичний засіб, що свідчить про 

широке застосування цієї субстанції: a cream is a substance that you rub into your skin; 

for example to keep it soft or to heat or protect it [333]. Цей β2-складник може 

супроводжуватися атрибутивами, що уточнюють призначення цього косметичного 

засобу: face cream is a thick substance that you rub into your face in order to keep it soft 

[333]. A thick cream used to keep skin on your face soft and smooth [335]. Лексичні 

одиниці soft, smooth визначають специфіку дії цих засобів на шкіру. Ці приклади 

унаочнюють той факт, що родове ім’я β2 (як невід’ємний складник НК) знаходиться 

у жорстких номінативних рамках парфумерно-косметичної товарної терміносистеми. 

Складник β2 можна визначити як вторинний орієнтир, оскільки потенційний 

покупець-реципієнт спочатку орієнтується на бренд, а потім на конкретний тип 

товару, який маркується β2-складником у межах НК. Функціонально-семантична 

значущість вторинного номінативного орієнтиру (β2) дозволяє здійснити другий етап 

орієнтування і визначитися з конкретним типом товару відповідного бренда. Цей 

номінативний складник характеризується ендогенним (внутрішнім) типом номінації, 

оскільки вона породжена внутрішніми субстанціональними (фізико-хімічними) 

чинниками. На відміну від α1-складника β2-складник майже позбавлений будь-яких 

конотацій із соціальною стратифікацією. Винятком є β2-складники, які формують 

градацію по нисхідній eau de parfum > eau de toilette > eau de cologne. Ця 

градуальність визначається відповідно до вмісту дорогих ароматичних олій (20-40% 

> 10-18% > 3  -9%). Тому формально парфуми тяжіють до першого сегменту, туалетні 

води – до другого, а одеколони асоціюються з третім сегментом. 

На тлі з’ясованої специфіки β2-складника стає зрозумілою номінативна природа 

β1-складника, який можна визначити як базове ім’я, оскільки саме воно репрезентує 

назву конкретного товару (товарну назву, під якою конкретний виріб функціонує на 
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парфумерно-косметичному ринку). Якщо α1-складник визначений як первинний 

орієнтир, а β2-складник – вторинний орієнтир, то β1-складник може бути визначений 

як третинний орієнтир. Це можна пояснити послідовністю кроків, які здійснює 

реципієнт номінативної інформації – потенційний покупець ПКТ. Після обрання 

бренду (α1) та типу товару (β2) покупець, спираючись на β1-складник, обирає 

конкретний виріб. Так, маючи за мету обрати американську парфумерію, яка 

репрезентована, наприклад, під відомим брендом Estee Lauder (α1), саме парфуми eau 

de parfum (β2), а не туалетну воду, чи одеколон, споживач, користуючись третинним 

орієнтиром (β1), обирає парфуми які марковані номінативними складниками β1: Estee 

Lauder Pleasures Inside; Estee Lauder Sensous Nude; Youth Dew Rich Luxuries. 

Виявляється, що β1-складник має конотативне значення, яке, зокрема, може 

бути пов’язаним з відомим брендом, що вже репрезентований як компонент у складі 

β1-складника; конотації можуть бути пов’язаними з розкошами (luxuries), чуттєвістю 

(sensuous), власними іменами славетних дизайнерів (Estee Lauder). Цей номінативний 

складник, так само і як α1 -складник, характеризується екзогенним типом номінації, 

оскільки він теж породжений зовнішніми (екзогенними) прагматичними чинниками, 

які спрямовані на те, щоб підкреслити і підсилити привабливість виробу, який 

функціонує на ринку під β1-складником.  

Остаточної завершеності НК досягає при застосуванні третинної проекційної 

площини γ, що дозволяє виявити позицію номінативного функціонально-

дескриптивного (полікомпонентного) складника (НФДС). Неймінговий простір НК 

обмежується саме цим складником, що репрезентує додаткову, факультативну 

інформацію про відповідний товар. Третинна γ-площина репрезентує проекцію 

НФДС, який є полікомпонентним, що віддзеркалює символ γ1-n. Полікомпонентність 

цього складника може варіюватися від монолексемних утворень (cellular; skin; male; 

natural; Paris; New York; woman; homme) до об’ємніших, змістовніших фразових 

конструктів (very dry or frizzy hair; second skin effect; firming and anti wrinkle day), які 

переважно притаманні не декоративним, а біологічно активним засобом. У НК γ1-n-

складник відіграє факультативну роль. 
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З огляду на функціональне навантаження γ1-n-складник може бути визначений 

як інформатор з чітко денотативним значенням, яке визначається реальним описом 

властивостей ПКТ, складом, кількістю, способом упаковки, місцем виготовлення: 

natural spray e 50ml 1.7 fl.oz.U.S.; Made in England. This Company, W9 186 UK. 100ml e 

35 fl.oz. Volume 80%; 50ml e en vaporisateur №№1 SPA England; 40ml e 1.35fl.oz. U.S. 

Ці  приклади є типовими для γ1-n-складників НК парфумів, туалетних вод, одеколонів. 

З огляду на рідинну консистенцію цих ПКТ у межах їхніх НФДС акцентується 

інформація про кількісні параметри, які репрезентовано позалінгвальними засобами-

цифрами. Ці кількісні параметри є важливою інформацією для реципієнта ще із 

огляду на те, що парфумерні товари є дорожчими у порівнянні з косметичними. 

Об’єми рідини репрезентовано у подвійній системі вимірювань – мілілітрах і унціях 

з урахуванням різних традицій. Задіяна система власних іменників, що зазначають 

країну-виробника, або місто. Дещо в інший спосіб сформований γ1-n-складник у 

випадку туші для вій, що є реальним відображенням різних, відмінних технологічних 

параметрів косметичних засобів (до яких належить туш для вій) у порівнянні з 

парфумерними засобами: 3 in 1 mascara for volumised, lengthened lashes without 

clumping; wide eyelook – Volumised, Extended, Lifted Lash look; instant Lash Extension. 

Враховуючи те, що mascara є гримувальним засобом, γ1-n-складник подає інформацію 

про властивості цього косметичного засобу, використовуючи фрази, які 

вибудовуються на основі лексичної одиниці lash: lengthened lashes, instant lash 

extension. Паралельно подається інформація про кількість засобу, залучаючи цифрові 

показники. Топоніми інформують про місце виготовлення mascara. У подібний 

спосіб сформований γ1-n-складник НК тіней для повік: water-proof, e 7ml; certified 

organic 7 ml/0.26 oz; London, а також губної помади і блиску для губ: SPF 15; 3g; Avon 

cosmetics №№1 5 pa. England; with Shea Butter and Honey; extreme shine soft and light 

texture. У випадку губних помад (8h moisture), наводиться перелік інгредієнтів, що 

входять до складу помади (with Shea Butter and Honey), а також подається детальна 

характеристика помади (extreme shine soft and light texturs). Лак для нігтів належить 

до специфічних косметичних засобів, особливість якого обумовлена хімічною 
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природою цього товару, тому і γ1-n-складник визначається лаконічністю: Now! Longer 

lasting easier to apply; 40 g. 1.4. 0z; Hardening and beautifyinf coat; High Colour High 

Shine e 5.5 ml 0.19 fl.oz.; precision line; fortifying and hardening. Серед переліку 

характеристик лаку увага надається опису його тиксотропності (hardening and 

beautiful coat, precision line), а також оптичним характеристикам (High colour High 

Shine). Чим краще є характеристики гримувального засобу, тим якіснішим він є. 

Відповідно, ці характеристики співвідносяться з ринковою сегментацією. 

Високоякісні гримувальні засоби першого сегменту містять такі інгрідієнти, які не 

лише значно покращують характеристики засобу, але є і дорогими складниками. Тому 

якість можна формально розглядати як ознаки соціальної стратифікації.  

У випадку тонального крему на перший план у γ1-n-складнику висуваються 

специфічні для цього товару параметри, що стосуються кількості субстанції (e 150ml; 

e 30ml-1 fl.oz), колористичних характеристик (Apricot Complection), сонцезахісних 

властивостей (Broad spectrum SPF 15): Summer Make up; Sensitive Skin e 150 ml; 

moisture capture botanical sap e 200 ml 6.7. fl.oz.; SPF 25 – PA+++; Studio make up 

Spectacular brightening Weightless perfection SPF 30 PA++. У формуванні 

номінативного функціонально-дескриптивного складника γ1-n беруть участь сурядні 

фрази, в яких розкривається інформація про сезон, коли доречно застосувати цей 

тональний крем (Summer Makeup), для якої шкіри рекомендовано (Sensitive Skin), 

інгредієнти, що входять до складу гримувального засобу (enriched with 4 Roses 

extracts), описується оптичний ефект після накладання гримувального засобу (second 

skin effect), а також тривалість дії засобу (up to 18 hours). Схожі параметри мають 

місце у споріднених засобів, таких як пудра (SPf15; radiance softness and comfort 

SPF10; 10g e NET WT 35 oz; 6s Pf 1.7 fl.oz. e 50 ml; 3 g 0,105 oz Paris) і тональний крем-

пудра (flowless skin, 14-hour wear; e 30 ml 1.fl.oz.; all skin types 5 fl.oz/148 ml “Only use 

natural ingredients with proven benefits for your skin” Paula Begoun; urban advance 

Minimizes appearance of wrinkless in 1 min). Оптичним характеристикам надається 

перевага, оскільки саме маскувальна дія є головною для пудри та спорідненої до неї 

крем-пудри. Ці характеристики репрезентовано за допомогою підрядних 
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атрибутивних словосполучень (pure radiance velvety, fresh replenished skin). Уся 

інформація, що подана у межах γ1-n –складника стосується уточнення застосування 

цього гримувального засобу, пояснюється місце застосування (face), а також мета 

застосування (for sheer color). Креми (живильні) визначаються індивідуальним 

наповненням γ1-n-номінативного складника, де віддзеркалена переважно не 

декоративно-маскувальна (швидкоплинна) дія, а інтенція до покращення 

фізіологічного стану (довготривалий ефект), тому серед складників акцентується 

перелік інгредієнтів, фізіологічна дія, специфіка застосування: (Day SPF 20; Normal 

to Combination Skin; anti-wrinkle ultra-nourishing e 50 ml; enriched with shea 50 ml 1.7 

fl.oz; with white tea and unifying pigments medium; Nourishing ash tree concentrate Dry to 

Very Dry Skin). А γ1-n-складник живильних кремів віддзеркалює усі тенденції, що були 

виявлені у межах НК інших ПКТ. Фактично, γ1-n-складник формується за рахунок γ1-

квантифікатора, що репрезентує інформацію про кількість, наприклад, живильного 

крему (75vl, 2.5 fl.oz, e50ml), γ2-локатива, що повідомляє про місце виробництва 

товару (Paris, Made in France). Важливою є інформація щодо специфіки застосування 

засобів, де підкреслюються рекомендації щодо типу шкіри, для якої призначений 

живильний крем (Dry to Very Dry Skin, All Skin Typed). Ця інформація окреслюється 

γ3-дескриптором фізіологічної дії. А склад крему репрезентується γ4-дескриптором 

(with white tea; ash tree concentrate, with collagen and elastan; with glycerine, calcium, 

vitamin), який фактично є переліком субстантивізмів. Функціональні характеристики 

засобу окреслені у межах γ5 – функціонального дескриптора (anti-wrinkle ultra-

nourishing; minimize age sports, strengthens nails). Виявлені закономірності свідчать, 

що НФДС, який є четвертим складником у межах НК, є доволі варіативним, змінним, 

хоча основним його призначенням є подання кількісних характеристик про ПКТ, що 

реалізується шляхом залучення квантифікаторів. У порівнянні з α1-, β1-, β2-

складниками внесок γ1-n-складника у формування неймінгового простору НК є 

незначним. Ознаки соціальної стратифікації спостерігаються у межах γ1-n-складника. 

Експліцитно вони виводять на першу позицію якісні характеристики, які свідчать про 

приналежність відповідних товарів до верхнього ринкового сегменту. Місце 
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виробництва (Paris; Made in France; made in Britain), наявність дорогих натуральних 

інгредієнтів (4 Roses extracts; jojoba oil; shea butter and honey; botanical sap; ash tree 

concentrate; collagen; elastan; glycerine; calcium; natural ingredients; certified organic), 

а також підкреслення якості (intense colour; extreme shine soft and light texture) 

опосередковано вказують на зв’язок парфумерної або косметичної продукції із 

споживачами, які купують продукцію лише першого ринкового сегменту. Дешеві 

ПКТ не містять такої інформації у межах γ1-n-складника.  

Неймінговий простір НК, що формується шляхом залучення α1-, β1-, β2-, γ1-n-

складників, може описуватися співпокладанням трьох (1, 2, 3) структурних моделей 

взаємозв’язку між номінативними складниками (що унаочнено у таблиці А. 7). 

Структурна модель 1 демонструє випадок, коли під спільним α1-складником 

розгортається розгалужена система, що має у своєму складі автономне співіснування 

β1- і β2-складників. Ця модель  відтворює випадки, коли під егідою α1-складника 

вибудовується система індивідуальних β1-складників, кожний з яких співвідноситься 

із своїм відповідним β2-складником. Це унаочнюється у відповідних ланцюгах, що 

сформовані такими номінативними складниками як: Chanel (α1), Hydra beauty 

nutrition (β1), nourishing lip care (β2); Estee Lauder (α1), white linen (β1), Perfumed Body 

Creame (β2); Yves Saint Lauren (α1), Opium Satin Body (β1), Powder (β2). Ця структурна 

модель 1 демонструє 1 тип будови неймінгового простору НК, який полягає у тому, 

що під маркою одного і того ж бренду (α1) існує низка парфумерно-косметичних 

товарів (β2), які марковані індивідуальними іменами-назвами (β1). У межах цієї 

структурної моделі 1 реципієнт орієнтується у товарному розмаїтті, але у межах 

однієї фірми-виробника ПКТ. 

Структурна модель 2 описує випадки, коли α1- і β2-складники не є варіативними, 

а варіативність реалізується за рахунок різноманітних β1-складників. Фактично  між 

сталим номінативним брендовим складником (α1) і таким же сталим номінативним 

родовим складником (β2) існує розмаїття номінативних базових складників (β1): 

Chanel (α1), Allure (β1), eau de parfum (β2); Chanel (α1), Coco (β1), eau de parfum (β2); 

Dior (α1), Poison (β1), eau de parfum (β2); Dior (α1), Diorissimo (β1), eau de parfum (β2); 
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Yves Saint Laurent (α1), YSL Paris (β1), eau de parfum (β2); Yves Saimt Laurent (α1), Y (β1), 

eau de parfum (β2); Yves Saint Laurent (α1), Paris Premieres Roses 2014 (β1), eau de parfum 

(β2). Ця структурна модель 2 демонструє 2-й тип будови неймінгового простору НК, 

який полягає у тому, що під маркою бренду (α1) існує товар з родовим іменем (β2, 

наприклад, eau de parfum), але самі парфуми репрезентовані під різноманітними 

номінативними базовими складниками (β1). У межах цієї структурної моделі 2 

реципієнт орієнтується у товарному розмаїтті, а саме у межах однієї фірми-виробника 

ПКТ і у межах одного родового імені, послуговуючись виключно розмаїттям саме 

номінативних базових складників. 

Структурна модель 3 має у своєму складі два незмінних складники (α1, β1), а вся 

варіативність реалізується у межах β2-складника. Ця модель демонструє випадки, 

коли під сталим брендовим складником (α1) і відповідним сталим номінативним 

базовим складником (β1) існує розмаїття номінативних родових складників: Chanel 

(α1), №5 (β1), eau de parfum (β2); Chanel (α1), №5 (β1), eau de toilette (β2); Chanel (α1), 

№5 (β1), Loose powder (β2). Ця структурна модель 3 демонструє 3-й тип будови 

неймінгового простору НК, який полягає у тому, що під маркою бренду (α1) і одним і 

тим же базовим складником (β1) репрезентовані різноманітні парфумерно-косметичні 

товари з відповідно різними родовими іменами (β2). У межах цієї структурної моделі 

3 реципієнт орієнтується у товарному розмаїтті, а саме у межах однієї фірми-

виробника ПКТ і у межах  одного номінативного базового складника (β1), 

послуговуючись саме розмаїттям родових імен (β2). 

Неймінговий простір НК визначається складною структурною організацією, 

яка може розглядатися у трьох типах. Кожний із типів описується за допомогою 

відповідної структурної моделі. Реципієнт – потенційний покупець ПКТ здійснює 

пошук потрібного засобу, послуговуючись саме НК, але рецепція відбувається у 

межах саме одного із типів, який уможливлює найефективніший пошук у складній 

номінативній структурі ПКТ.  

Взаємодіючі між собою α1+β1-складники (що породжені зовнішніми 

чинниками) реалізують прояв зовнішньої атрактивної номінації, яка спрямована у 
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зовнішнє середовище, на реципієнта – потенційного покупця, привертаючи його 

увагу, схиляючи, заохочуючи, спонукаючи його до придбання певного товару. Цей 

тип номінації може бути репрезентований як зовнішній вектор, який має соціально-

стратифікаційну обумовленість, оскільки саме α1- і β1-складники слугують 

формальними індикаторами приналежності товарів до першого, другого або третього 

ринкових сегментів. 

Протилежним до зовнішнього вектора є внутрішній. Він подає внутрішню 

інформаційну номінацію, яка сформована β2+γ1-n-складниками, що породжені 

внутрішніми чинниками. Це поєднання β2+γ1-n-складників позбавлене прагматичних 

інтенцій, а репрезентує об’єктивну інформацію про товар потенційному покупцю. 

Співіснування двох протилежних номінативних векторів слугує ознакою гнучкості, 

рухомості, динамічності, пластичності парфумерно-косметичного номінативного 

комплексу, надаючи цій конструкції як ознак стабільності, так і варіативності, 

роблячи її універсальною для опису номінації ПКТ.  

Оскільки соціальна стратифікація розглядається у цьому дослідженні шляхом 

залучення і аналізу атрибутів соціального статусу, то це накладає свою специфіку на 

вивчення номінативного комплексу, коли виокремлені номінативні складники (α1, β2, 

γ1-n), а особливо β1-складник, розглядаються як експліцитні або імпліцитні носії 

атрибутів соціального статусу. Центральним або провідним атрибутом соціального 

статусу можна вважати майновий стан мовної особистості. До сфери майнового стану 

входять такі споріднені поняття  як матеріальні статки потенційного споживача ПКТ, 

його фінансові можливості, купівельна спроможність. Відповідно, матеріальний стан 

співвідноситься з ціною ПКТ. Для виявлення зв’язку ціни ПКТ з інтегрованим НК, а 

також з усіма виокремленими його номінативними складниками у таблиці А. 6 

наведено співвідношення інтегрованих номінативних комплексів парфумів, 

туалетних вод і одеколонів з ціною за одиницю товару. Для достовірності наведено 

також ціни за 1 ml продукту. Таблиця А. 6 обмежується саме лише парфумерною 

продукцією. Таке обмеження зроблено для чіткішого унаочнення цінової 

диференціації саме у межах найпопулярніших товарів, до яких належать саме 
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парфумерні вироби (парфуми, туалетні води, одеколони). Репрезентація цін у шкалі € 

і $ також дозволяє чіткіше виявити цінові максимуми і мінімуми, які експліцитно і в 

екстралінгвістичний спосіб репрезентують продукцію вищого (І), середнього (ІІ) і 

нижчого (ІІІ) ринкових сегментів. З таблиці А. 6 видно, що серед парфумів, ціни за 

1 ml яких подано у шкалі €, найдешевшим є AVON today eau de parfum €0.60, а 

найдорожчим є Dolce&GABBANA Dolce eau de parfum €1.66. У шкалі $ 

найдешевшими є парфуми YVES ROCHER Flower party by night eau de parfum $0.55, а 

найдорожчими є парфуми TOM FORD London eau de parfum $3.8. У випадку 

туалетних вод спостерігається подібне ж співвідношення. В ціновій шкалі € 

найдешевшою є туалетна вода PACO RABANNE Paco eau de toilette 0.2€, а 

найдорожчою VERSACE Yellow diamond eau de toilette 1.23€. У ціновій шкалі $ 

найдешевшою є туалетна вода YVES ROCHE Cherry bloom eau de toilette 0.28$, а 

найдорожчою CAROLINA HERRERA 212 VIP men wild party eau de toilette 1.23$. 

Найдешевшим одеколоном є AVON Musk fire for men eau de cologne 0.33€, а 

найдорожчим JO MALONE London eau de cologne 0.85€. Наведена у таблиці А. 6 

інформація демонструє зв'язок цінового параметра (ціна за 1 ml парфумерної 

продукції) з β2- і α1 – номінативними складниками. Якщо порівняти цінові параметри 

парфумів, туалетних вод і одеколонів, які знаходяться під спільним α1- номінативним 

брендовим складником, то спостерігається зростання ціни від одеколонів, далі до 

туалетних вод, і найвища ціна спостерігається у парфумів. Так, зростання ціни за 1 ml 

у β2 ряду eau de cologne – eau de toilette – eau de parfum бренду AVON становить 0,33-

0,45-0,6€. Навіть у ряду eau de toilette – eau de parfum чітко спостерігається така сама 

тенденція. Зокрема у межах бренду CALVIN KLEIN 0,58-1,21$; у межах бренду 

CAROLINA HERRERA 0,88-2,1$; у межах бренду PACO RABANNE 0,2-1,2€. Це 

дозволяє розглядати β2-складники саме парфумерної продукції як умовні атрибути 

соціального статусу. Зокрема, β2 eau de parfum співвідноситься з найвищими цінами, 

β2 eau de toilette співвідноситься з середніми цінами, а β2 eau de cologne 

співвідноситься із найнижчими цінами.  
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У певному наближенні β2-складник ПКТ може віддзеркалювати експліцитно 

соціальну стратифікацію. Стосується це у першу чергу саме парфумерних товарів. 

Якщо виходити з міркування, що парфуми містять найбільше духмяних, ароматичних 

речовин, то і ціна на ці товари вища ніж на туалетну воду і одеколони, що містять 

значно менше ефірних олій. Це підтверджують відповідні словникові дефініції: 

Perfume or parfum is 20-40% oil and the highest concentration; eau de toilette is 10-18% 

oil, and cologne or eau de cologne is 3-9% oil. Eau de toilette, or toilet water, is a dilute 

form of perfume [342]. Словосполучення the highest concentration, dilute form, а також 

цифрові відсоткові показники експліцитно демонструють прояви соціальної 

стратифікації. 

Наведені у таблиці А. 6 співвідношення ціни за 1 ml парфумерної продукції з 

відповідним α1 брендовим складником дозволяє визнати α1-складник атрибутом 

соціального статусу, оскільки саме він дозволяє зорієнтуватися у товарному 

розмаїтті, не беручи до уваги β2-складник. Так, ціновий діапазон парфумерної 

продукції під брендом AVON (0,33-0,6€); Mary Kay (0,4-0,64$); YVES ROCHER (0,28-

0,69$) дозволяє кваліфікувати ці α1-складники як атрибути соціального статусу, що 

співвідноситься з ІІІ сегментом ПКТ, тобто це маркери найнижчого соціального 

статусу. Тоді як бренд ESTEE LAUDER (0,92-3,6$) співвідноситься з І сегментом і 

може розглядатися як атрибут вищого соціального статусу. Семантичне 

співвідношення α1-складника з відповідним атрибутом (вищім, середнім, нижчим) 

соціального статусу є конвенціональним. За «домовленістю», угодою соціума, у 

межах якого α1-складник функціонує. Але і α1, і β2 -складники демонструють 

експліцитну співвіднесеність із майновим станом потенційного реципієнта, що 

проявляється через його купівельну спроможність. Екстралінгвістичне позначення 

ціни віддзеркалюється у лінгвістичних носіях атрибутів соціального статусу, якими 

виявляються α1, і β2  -складники у межах інтегрованого номінативного комплексу.  

2.1.2 Взаємодія між складниками номінативного комплексу 

Неймінговий простір, який окреслений НК, виявляє ознаки ускладненої 

організації, що спостерігається на тлі взаємодії вже виокремлених НС, які позначені 
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відповідно символами α1, β1, β2 γ1-n, що  пов’язані з проекціями складників на 

первинну (α), вторинну (β) і третинну (γ) площини (рисунок А. 5). Ця ускладнена 

організація реалізується шляхом повного або часткового повторення номінативних 

складників, що знаходяться на площинах вищого рівня, у структурі складників, які 

знаходяться на площинах нижчого рівня. Детальний аналіз триплощинної проекції 

моделі НК дозволяє виявити додаткові специфічні риси цього утворення. Зокрема, 

має місце повторення α1-складника у складі β1, фактично відбувається повторення 

НБРС у межах базового (BVLGARI (α1), BVLGARI MAN EXTREME (β1); Dior (α1), Miss 

Dior (β1); KENZO (α1), KENZO AMOUR MY♥ (β1); Hermes (α1), jour d’Hermés (β1); 

Givenchy (α1), Very irresistible Givenchy (β1)). При цьому α1-складник може 

повторюватися у складі β1 не лише повністю, але і частково, коли повторюється не 

весь номінативний складник, а лише компонент складника, окрема лексична одиниця 

(GIORGIO ARMANI (α1), ACQUA DI GIO essenza (β1);GIORGIO ARMANI (α1), ARMANI 

code (β1); HUGO BOSS (α1). BOSS (β1); ISSEY MIYAKE (α1), L’EAU D’ISSEY (β1)) . Усе 

це можна визначити як міжплощинну номінативну взаємодію (між α і β площинами), 

повну і часткову, що схематично унаочнюється як α1 ---→ β1. Одним із проявів 

внутрішньоплощинної (у межах β площини) номінативної взаємодії є часткове 

повторення компонента β1-складника у межах β2-складника (L’EAU D’ISSEY (β1), eau 

de toilette (β2); Aqua Allegoria (β1), Eau de Toilette (β2); Cool Water (β1), eau de toilette 

(β2); Dior Addict, eau de lice (β1), eau de toilette (β2); daily shine, shine upreme (β1), shine 

serum (β2)). Доречно зазначити, що має місце повторення у межах однієї мови (eau 

(β1) → eau (β2) (галіцизми), або у межах різних мов (aqua (β1) → eau (β2) (латинізм → 

галіцизм); water (β1) → eau (β2) (англіцизм → галіцизм). Схематично 

внутрішньоплощинну номінативну взаємодію можна зобразити як β1→ β2. Може мати 

місце також часткове повторення β1 або β2 компонентів у складі γ1-n-складників, що 

можна визначити як міжплощинну (β1,2---→γ1-n) взаємодію: foot works, beautiful (β1), 

comforting foot and leg (γ1); clear skin (β1), cleanser (β2), blemish clearing 3 in 1 (γ1); 

naturals  body (β1), strawberry moisturising body (γ1); 212 VIPMEN This is a private party! 

(β1), pour home (γ1). Попри наявність як внутрішньоплощинної номінативної взаємодії 
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(β1 → β2), так і варіантів міжплощинної взаємодії (α1 ---→ β1), (β1---→ γ1-n), (β2 ---→γ1-

n), виявити наявність міжплощинної трансвзаємодії (α1 ↝⇝  γ1-n) не вдалося на основі 

дослідженого матеріалу. Це пояснюється тим, що наяявність α1-складника або його 

компонентів у межах γ1-n-складника є зайвою, оскільки вже на перших етапах 

реципієнт, стикаючись з α1-складником, спроможний зорієнтуватися стосовно 

приналежності товару до відповідного ринкового сегмента. Випадок міжплощинної 

взаємодії (α1 → β1) сприяє неймінговій синергії, коли соціально значущі номінативні 

складники повторюються, підсилюючи один одного. 

Серед виокремлених НК саме номінативні комплекси парфумів становлять 676 

одиниць, що свідчить про популярність і розмаїття товарів цього типу. У межах цього 

субкорпусу виявлено 234 випадки прояву явища повторення (34,61%), а це свідчить, 

що третина парфумерного номінативного корпусу охоплена цим явищем. 

Найчисленішими є випадки повторення типу α1→β1  (174 випадки), серед яких можна 

виокремити індивідуальні підтипи. Так, α1-складник може повтрюватися і суцільно 

формувати β1-складник: Dolce and Gabbana (α1), Dolce and Gabbana (β1) – 26 випадків. 

Ініціальний складник може повністю відтворюватися у β1-складнику, посідаючи 

позицію часткового компонента: Chanel (α1), Bleu de Chanel (β1) – 97 випадків. 

Перший номінативний складник може повторюватися лише частково: Christian Dior 

(α1), Miss Dior (β1) – 39 випадків, або у вигляді лише ініціальних літер: Yves Saint 

Laurent  (α1), Manifesto YSL (β1); Yves Saint Laurent (α1), Y (β1) – 7 випадків. Скорочення 

першого складника під час повторення і його відтворення у другому може 

здійснюватися у вигляді зменшувальної форми власного імені: Giorgio Armani (α1), 

Acqua di Giǒ essenza (β1) – 5 випадків. Аналіз цієї моделі дозволяє висвітлити певні 

залежності від сегментної ринкової приналежності НК. Ця модель (α1→β1) не 

спостерігається у НК товарів, що належать до третього сегменту; частково 

виявляються серед представників другого сегменту (39 випадків) і домінує серед 

представників першого сегменту (135 випадків). Залучення α1-складника до 

формування відповідного β1-складника саме у комплексах, що номінують ПКТ 

першого ринкового сегменту, можна пояснити тим, що ці α1-складники належать до 
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широко відомих, знаних, популярних брендів, які асоціюються з високою якістю, 

досконалістю і довершеністю ПКТ, що випущені на ринок під цими брендами. 

Виробник-номінатор користується брендом, як принадою, щоб переконати 

реципієнта-покупця придбати товар. Повторення бренда (повне або часткове) у межах 

β1-складника підсилює зовнішню атрактивну номінацію. Повторення α1-складника 

спричиняє атрактивну синергію, яка може розглядатися як спосіб маніпуляції 

свідомістю реципієнта – потенційного споживача. Відповідно, α1-складники, що 

пов’язані з НК, які належать до третього сегмента, не є настільки атрактивними для 

реципієнта, а тому і не повторюються у  межах β1-складника. 

У межах парфумерних НК зовсім не трапляються прояви моделей β1→γ1-n, 

β2→γ1-n, що свідчить про те, що специфічна фізіологічна дія, склад, кількість 

субстанції не підкреслюється додатково у НК, β1, β2-складники не залучаються для 

підсилення атрактивності γ1-n-складника, γ1-n-складник не потребує додаткової 

атрактивності, оскільки він репрезентує конкретну інформацію суто утилітарного 

характеру. Але модель β1→β2спостерігається у 19 випадках. Підгрунтям для 

формування і прояву цієї моделі є наявність субстативного індикатора у межах β1-

складника (де його наявність не є обов’язковою) та у межах β2-складника (де його 

наявність є обов’язковою і беззаперечною): Dior (α1), Eau Savage Parfum (β1), eau de 

parfum (β2); Dior Homme Parfum (β1), eau de parfum (β2); Nina Ricci (α1), Nina L’eau (β1), 

eau de parfum (β2); Paloma Picasso (α1), Mon Parfum (β1), eau de parfum (β2). Цим 

субстантивним індикатором є лексична одиниця parfum, яка розкриває саме 

речовинну, субстантивну природу номінованого парфумерного товару. Саме 

парфуми посідають провідну, найвищу позицію серед парфумерних товарів, а тому 

повторення цієї лексеми у межах НК підкреслює його атрактивність як в очах 

номінатора – виробника, так і в очах реципієнта – покупця. З НК товарів першого 

сегменту пов’язано 14 випадків, а другого сегменту – 5 випадків. Специфічною 

моделлю повторення (яка не позначена на рисунку А. 5) є α1→ β2. Вона 

спостерігається лише у назвах парфумів двох фірм, які належать до другого сегмента. 

Реалізується ця модель повторення завдяки тому, що до складу α1-складника входить 
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субстантивна лексична одиниця perfum, яка традиційно розміщується також у межах 

β2-складника: L’artisan Parfumeur (α1), Caligna (β1), eau de parfum (β2) – 10 випадків; 

Parfums De Coeur (α1), Body Fantasies Signature Vanilla Fantasy (β1),  eau de parfum (β2) 

– 27 випадків. Залучення лексичної одиниці до процесу редуплікації підсилює 

номінативний потенціал парфумерного НК, оскільки саме парфуми, а не туалетні 

води і одеколони, належать до якіснішої, вишуканішої продукції.  

У межах НК спостерігається протилежне явище, яке проявляється у тому, що 

α1-складник одночасно відіграє і функцію β1-складника. Фактично β1-складник 

відсутній зовсім на графічному полі, а його функцію перебирає на себе α1-складник: 

Chloē (α1), eau de parfum (β2); Christina Aguilera (α1), eau de parfum (β2); Elie Saab (α1), 

eau de parfum (β2); Gucci (α1), eau de parfum II (β2). Виявлені лише чотири випадки 

можна визначити як явище експансії α1-складника. Експансія α1-складника 

пояснюється тим, що номінатор залучає цей складник у подвійній функції (як α1-, так 

і β1-складник одночасно) через те, що власні імена Chloē, Christina Aguilera, Elie Saab, 

Gicci кажуть самі за себе, не потребуючи повторення та додаткового уточнення. 

У межах ідентифікованих 372 назв туалетних вод явище повторення 

спостерігається у 97 випадках (26, 07%). Домінує редуплікаційна модель типу α1→β1  

(66 випадків), питома вага наступної моделі (β1→β2) становить 31 випадок. Наявним 

є лише один випадок експансії α1-складника, що пов'язаний з брендом Armani. Модель 

α1→β1  реалізується лише у 5 випадках, коли α1-складник повністю формує β1-

складник без будь-яких доповнень: Aramis (α1), Aramis (β1). Підкреслюється 

самодостатність бренду, а відповідно і висока якість продукції, опосередкована 

асоціація з вищим соціальним рівнем. В усіх інших випадках (61) α1-складник лише 

формує компонент β1-складника: Dior (α1), Dior Homme Cologne (β1); Dior (α1), 

Dioressence (β2). Реалізація цієї моделі може варіюватися у різний спосіб, зокрема α1-

складник може відтворюватися у межах β1-складника у скороченому варіанті: Giorgio 

Armani (α1), Emporio Armani (β1); Giorgio Armani (α1), Acqua di Gio Blue (β2). Такий тип 

повторення (з усіма виявленими підтипами) спостерігається у назвах ПКТ, що 

належать до першого сегменту. Наявними є лише 4 випадки, що пов’язані з другим 
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сегментом, і зовсім не спостерігається (як і у випадку парфумів) серед представників 

третього сегменту. Це дозволяє зробити припущення про використання α1-складника 

шляхом його повторення у межах β1-складника для підсиленням привабливості НК. 

А для підсилення атрактивності може бути залучений бренд, який користується 

попитом і асоціюється з високою якістю і вишуканістю виробів. 

Друга модель повторення β1→β2 (31 випадок) обумовлена залученням 

субстантивних лексем eau, water, aqua до β1-складника. При цьому чітко 

спостерігається парфумерна номінативна традиція, що грунтується на вживанні 

галіцизму eau з його повторенням eau (β1)→eau (β2) (20 випадків): Dior (α1), Eau 

Fraоche (β1), eau de toilette (β2); Yves Rocher (α1), Eau des Vahines (β1), eau de toilette 

(β2). У межах цієї редуплікаційної моделі спостерігається варіант aqua (β1)→eau (β2) 

(латинізм → галіцизм) (9 випадків): BVLGAR (α1), AQUA pour home Marine (β1), eau de 

toilette (β2).  

Cоціально-стратифікаційний аспект номінації репрезентований у межах моделі 

β1→β2 непропорційно. Має місце його реалізація в одному лише НК товару, що 

належить до третього сегменту: Oriflame (α1), Ascendant Aqua (β1), eau de toilette (β2). 

У межах другого сегменту спостерігається 8 випадків, а у кордонах першого сегменту 

– 22. Ця непропорційність може пояснюватися різним рівнем фонових знань 

реципієнтів стосовно назв продукції першого, другого і третього сегментів. 

За кількістю ідентифікованих НК до туалетних вод наближаються одеколони 

(303 назви), які завершують підгрупу саме парфумерних товарів. Повторення 

складників НК спостерігається у 125 назвах (41,25%). Повторення типу α1→β1  

спостерігається 105 номінативних комплексах. Домінує підтип, коли α1-складник 

повторюється у межах β1-складника як його компонент (85  випадків): BVLGARI (α1). 

BVLGARI Man Black (β1); Chanel (α1), Les exclusifs de Chanel (β1); Dior (α1), Dior Addict 

(β2); Estée Lauder (α1), Estée Lauder Sensuous Nude (β1); Estée Lauder (α1), Lauder For 

Men (β1); Giorio Arman (α1), Emporio Armani (β1). Останні два приклади демонструють 

підтип, коли α1-складник повторюється частково у межах β1-складника. Часткове 

повторення може досягти рівня редукції до ініціальних літер: Calvin Klein (α1), CK Be 
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(β1); Mary Kay (α1), MK High IntensityTM (β1). Це можна пояснити популярністю, 

поширеністю брендових імен серед реципієнтів. А відповідне скорочення брендів до 

ініціальних літер не створює рецептивних перешкод при ознайомленні з β1-

складниками. Бренди входять до базових знань реципієнтів-споживачів у вигляді 

стійких асоціацій, а тому їхнє скорочення не зменшує рівня привабливості цих 

власних іменників. 

Спостерігаються лише 20 випадків, коли α1-складник повністю повторюється і 

суцільно формує β1-складник: Dolce and Gabbana (α1), Dolce and Gabbana (β1), Gucci 

(α1), Gucci (β1); Paco Rabanne (α1), Paco Rabanne (β1); Pierre Cardin (α1), Pierre Cardin 

(β1); Karl Lagerfeld (α1), Karl Lagerfeld (β1). У проаналізованому номінативному 

корпусі одеколонів спостерігається лише один випадок моделі α1→β1, який ще 

ускладнений повторенням у межах різних романських мов (латинізм → галіцизм): 

Acqua di Parma (α1), Colonia (β1), eau de Cologne (β2). Друга редуплікаційна модель 

(β1→β2) реалізується у 19 назвах. Переважно повторюється субстанціональна 

французька лекстчна одиниця eau: BVLGARI (α1), Eau parfumée еau de Blanc (β1), eau 

de Cologne (β2); Hermes (α1), Eau de Narcisse Bleu (β1), eau de Cologne (β2). 

Спостерігаються 5 ускладнених варіантів переходу германізм → галіцизм, англіцизм 

→ галіцизм: Creed (α1), Silver Mountain Water (β1), eau de Cologne (β2); Münhens (1792) 

(α1), 4711 Echt Kőlnisch Wasser (β1), original eau de cologne (β2). 

Торкаючись проблеми відображення соціальної стратифікації у межах НК 

одеколонів необхідно зазначити, що редуплікаційна модель α1→β1 реалізується у 76 

НК одеколонів, що належать до першого ринкового сегменту, у 29 НК, що належать 

до другого ринкового сегменту. НК одеколонів, що належать до третього ринкового 

сегменту, не виявили ознаки повторення. Це свідчить про те, що повторення бренду 

у межах графічного поля, на якому формується НК, підсилює атрактивність об’єкта у 

свідомості реципієнта інформації. Найвища пивабливість притаманна саме брендам 

першого сегмента, про що свідчать цифри сегментного розподілу. Ці закономірності 

є спільними для НК усіх трьох типів парфумерних товарів (парфумів, туалетних вод, 

одеколонів). Зокрема, модель α1→β1 у номінативному корпусі парфумів 
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спостерігається у межах першого ринкового сегменту 135 разів, другого – 39 разів і 

не спостерігається у межах третього сегменту. У номінативному корпусі туалетних 

вод ця модель реалізується 61 раз у межах першого сегменту, 4 рази у межах другого 

сегменту, і не спостергіається у межах третього сегменту. У номінативному корпусі 

одеколонів ця сама модель спостерігається 76 разів у межах першого сегменту, 8 разів 

у межах другого сегменту, і не спостерігається у межах третього сегменту. 

Серед виокремлених у первинній і вторинній виборках 88 НК косметичної туші 

(mascara) редуплікаційна модель α1→β1спостерігається у 10 номінативних 

комплексах (11,36%). Лише один випадок пов’язаний з товарами другого сегменту: 

Mary Kay (α1),Mary Kay® Lash Love® (β1). Товари третього сегменту не мають назв, 

які б потрапили у поле дії цієї моделі. Це свідчить про те, що α1-складники товарів 

третього сегменту не мають достатньої привабливості для підсилення номінативного 

потенціалу β1-складника. НК туші першого сегменту репрезентовані найширше: Dior 

(α1), Diorshow New Look (β1); Chanel (α1), Le volume de Chanel (β1). В усіх виявлених 

випадках α1-складник повторюється у межах β1-складника як його фрагментарний 

компонент. Специфічними є випадки реалізації моделі β1→β2: Estee Lauder (α1), More 

Than Mascara (β1), Mascara (β2); L’orèal (α1), False lash wings (β1), mascara with false 

lash effect, winged out lashes (β2). В останньому прикладі компонент β1-складника False 

lash двічі повторюється у β2-складнику спочатку повністю, а потім частково, 

отримуючи нову граматичну форму множини lashes. Схоже, але дещо відмінне явище 

спостерігається у прикладі Lancome (α1), Hypnôse Doll eyes (β1), doll lash effect mascara 

with wide eyelook (β2). Компонент β1-складника Doll eyes двічі повторюється у складі 

β2-складника, але обидва рази не повністю, а частково, і кожного разу повторюється 

різний компонент. Модель β2→γ1-n реалізується лише один раз у назві, що має логотип 

Maxfactor (α1). Специфіка продукції цього бренда пов’язана з кіноіндустрією, для 

потреб якої і виготовлялися стійкі до яскравого і палаючого світла  софітів 

гримувальні засоби: Clump defy Extensions (β1), Mascara (β2), 3in1 mascara for 

volumised, lengthened lashes without clumping (γ1-n). Цим можна пояснити розширений 

функціонально-дескриптивний складник.  
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У межах 74 НК тіней для повік редуплікаційна модель α1→β1 реалізується лише 

у шести НК (8,1%), серед яких є лише два випадки назв товарів другого сегменту: 

Mary Kay (α1), Mary Kay At Play®; усі інші реалізуються у назвах товарів першого 

сегменту: Chanel (α1), Les 5 ombres de Chanel (β1). Спостерігається п’ять випадків 

прояву моделі β1→β2: Maybelline (α1), Eye Studio Color Tatto (β1), eyeshadow (β2).  

Спостерігається випадок одночасної реалізації β1→β2 і β2→γ1- n моделей у межах 

одного НК: Dior (α1), Backstage Eye Primer (β1), eyeshadow (β2), Long-wear and 

smoothing eye primer (γ1-n). У цих моделях повторюється саме лексична одиниця eye, 

очевидно, з метою підкреслити цілеспрямоване і специфічне призначення цього 

засобу гримувальної косметики. 

Серед 198 НК губної помади спостерігається 6 випадків реалізації 

редуплікаційної моделі α1→β1 (3,03%) Dior (α1), Diorific (β1); Estee Lander (α1), Estée 

Lauder Signature (β1). Модель β1→β2 реалізується лише у назвах бренду Lancome (α1), 

Color Fever Shine (β1), Sensual Colour Vibrant Shine (β2). Усі виявлені редуплікаційні 

явища пов’язані з назвами товарів першого сегменту. 

На тлі 110 НК, які супроводжують блиск для губ, спостерігається 6 проявів (5, 

45%) α1→β1 повторення. При цьому НК товарів третього сегменту не потрапили до її 

кола: Dior (α1), Dior Addict Lip Polish (β1); Maxfactor (α1), Max Effect (β1). У межах 

одного НК одночасно спостерігаються дві незалежні моделі повторення: α1→β1 Dior 

(α1), Dior Addict Lip Maximizer (β1), Collagen active lip-gloss (β2). Модель β1→β2 

реалізується за рахунок повторення лексичної одиниці gloss, яка є основним 

субстантивним індикатором цієї товарної групи: Lancôme (α1), Gloss in Love (β1), 

Sparkling and Moisturizng Lip Gloss (β2); Maxfactor (α1), Lip finity Colour and Gloss (β1), 

Lip Gloss (β2). 

Якщо порівняти шляхи реалізації редуплікаційної моделі β1→β2 у НК різних 

типів товарів, то у межах парфумерної товарної групи (парфуми, туалетні води, 

одеколони) ця модель реалізується за рахунок субстанційних іменників parfum, eau, 

aqua, water, wasser, які є семантичними індикаторами агрегатного стану субстанції. 

На це вказують словникові дефиніції: water: liquid, the clear liquid without colour, smell, 
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or taste that falls as rain and that is used for drinking [338, c. 1861]. Для гримувальних 

товарів спостерігаються інші способи втілення цієї  моделі. Для НК туші 

використовується повторення лексичних одиниць eye, lash. У випадку губних помад 

повторюються лексичні одиниці lip, color, а НК блиску для губ містить лексичну 

одиницю gloss (вказівка на оптичні характеристики субстанції). 

Манікюрний лак представлений 124 НК, у межах яких виявлено лише 5 

випадків (4,03%) реалізації редуплікаційної моделі α1→β1: Dior (α1), Dior Vernish 

Diorette (β1), коли α1-складник або повністю повторюється у межах β1-складника, або 

лише у вигляді ініціальних літер: Organic Glam (α1),OG     (β1). Лише 2 випадки реалізації 

моделі β1→β2 свідчать про повторення лексичних одиниць, що пов’язані або з дією, 

або призначенням товарних виробів: NSI (Nail System International) (α1), Polish Pro 

Matte Top Coat (β1), led/UV Gel Polish (β2). 

Тональні креми, які теж належать до косметично-маскувальних засобів з чітко 

вираженою декоративною дією, представлені 132 НК, у структурах яких α1→β1 

редуплікаційна модель спостерігається у 15 випадках (11,36%), які знаходяться 

виключно у межах першого сегменту: (Chanel (α1), Soleil Tan de Chanel sheer (β1); Dior 

(α1), Dior Prestige White (β1); Dior (α1), Diorsnow (β1)). Традиційно для ПКТ першого 

сегменту в їхніх НК повторюються саме бренди, які представлені власними 

іменниками (Chanel, Dior). Номінатор, повторюючи ці НК, підсилює номінативний 

потенціал ПКТ саме першого сегменту, що може визначитися як спосіб відображення 

соціальної стратифікації. Ще одна модель β1→β2 реалізується у назвах товарів як 

першого, так і другого сегментів: Chanel (α1), Skincare and foundation Hydra beauty 

serum (β1), foundation (β2); Dior (α1), Diorskin Star Concealer (β1), Sculpting brightening 

concealer (β2). Повторення лексичних одиниць foundation, concealer, compact 

спрямована на підсилення номінативного потенціалу саме в аспекті гримувальних 

властивостей відповідних косметичних товарів. Тут підкреслюється не брендова 

привабливість, яка реалізується за рахунок повторення брендів, а саме 

характеристики товару з огляду на його густину, порошкоподібність, тональність. Ця 

модель повторення може бути ускладнена додатковою трансформацією у межах 



83 
 

 

різних мов (галіцизм → англіцизм): Lancome (α1), Tonique Comfort (β1), Re-hydrating 

Comforting Toner (β2); Lancome (α1), Pure Focus Gel Crеme (β1), Anti-Ageing Matifying 

Cream Gel (β2). Має місце також один випадок реалізації моделі β1→γ1-n: Lancome (α1), 

Dream Tone (β1), Intensive Dark Sport Corrector (β2), for Even Skin Tone (γ1-n). Усі 

зафіксовані випадки реалізуються за рахунок залучення лексичних одиниць 

foundation, compact, concealer, tone, а також light (Eves Rochar (α1), Pure light (β1), Light 

and Luminоus foundation (β2)), які, повторюючись, покликані акцентувати увагу 

реципієнта на маскувальній дії тональних кремів. 

Пудра представлена у корпусі 60 НК. Проте у наявності є лише два випадки 

реалізації моделі α1→β1: Dior (α1), Diorific Golden Shock (β1); Dior (α1), Diorskin Nude 

Shimmer (β1), Instant illuminating powder (β2). Але на цьому тлі виявляється 6 випадків 

реалізації моделі β1→β2: Guerlain (α1), Terracotta Bronzing Essential (β1), Bronzing 

Powder (β2). Переважно у ній задіяна лексична одиниця, що пов’язана з колірною 

номінацією (бронзовий відтінок пудри), або із порошкоподібним станом субстанції 

(powder, bronzer). 

Тональний крем-пудра, що об’єднує у собі маскувальні властивості як 

тонального крему, так і пудри, представлений 18 НК. Але спостерігається лише 

реалізація однієї редуплікаційної моделі β1→β2: AVON (α1), ideal flawless BB Ivory 

48g48 (β1), skin loving beauty balm (β2), на яку накладається процес розшифровки 

абревіатури (BB → beauty balm). Косметичні засоби бренду AVON належать до 

третього товарного сегменту, а тому залучення до редуплікації малоатрактивного 

бренду AVON не спостерігається. Тоді як підсилення номінативного потенціалу 

шляхом залучення фрази beauty balm компенсує малопривабливість бренду. 

Рум’яна, які завершують групу гримувальних засобів у вторинній вибірці, 

представлені 20 товарними одиницями. У межах цього доволі незначного 

номінативного субкорпуса реалізується 5 випадків повторення за моделлю α1→β1, 7 

випадків β1→β2. Зокрема, у межах одного НК спостерігаються одночасно дві моделі: 

Chanel (α1), Le blush de Chanel (β1), cream blush (β2), друга модель уcкладена 

трансформацією у межах різних мов: галіцизм → англіцизм (crème → cream). Dior 
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(α1), Dior snow (β1); Dior (α1), Diorblush (β1), Vibrant Colour Powder Blush (β2); Giorgio 

Armani (α1), Sheer Blush (β1), Silky powder blush (β2); Yves Saint Laurent (α1), Blush 

Volupté (β1), Rouge (β2). Реалізація першої моделі спостерігається у назвах товарів як 

першого (Chanel, Dior), так і другого (Mary Kay)сегментів. Друга модель реалізується 

за рахунок залучення лексичних одиниць blush, rouge. 

Живильні креми для шкіри, які репрезентовані 168 НК, формують 

відокремлений субкорпус, бо на відміну від парфумерної продукції, або маскувально-

гримувальних виробів, креми наближені до лікувальної косметики, оскільки вони 

розраховані не на швидкий, нетривалий ефект, а на поступове покращення 

фізіологічного стану шкірних покривів. Редуплікаційна модель α1→β1реалізується 

лише у п’яти НК товарів як першого, так і другого сегментів: Chanel (α1), Les exclusifs 

de chanel (β1); Mary Kay (α1), MK Men® (β1); Mary Kay (α1), Mary Kay® Extra Emollient 

(β1); Yves Saint Laurent (α1), YSL Paris (β1); Gift Box (α1), Gift Box Perfume (β1), Skincare 

(β2). Традиційним прийомом збільшення, підсилення номінативного потенціалу у НК 

першого сегменту є повторення брендів, що містять власні імена: Chanel, Mary Kay, 

Yves Saint Laurent. Але чиcленнішими є випадки реалізації моделі β1→β2, за рахунок 

якої підкреслюється субстативність засобу (кремоподібна консистенція), часова 

індикація (для якого періоду доби призначено крем), для якої ділянки тіла 

рекомендовано застосування. Така увага дo моделі β1→β2 обумовлена саме не 

декоративною, а фізіологічною дією живильних кремів: Mary Kay (α1), Fragrance-free 

Satin Hands® (β1), Hand Cream (β2); Solutions (α1), Winter day (β1), winter day cream 

SPF15 (β2); Solution (α1), Youth minerals (β1), energizing cream minerals (β2). Тут 

повторюються субстантивні іменники cream, minеrals, що акцентують увагу саме на 

субстанції, вмісті активних речовин; залучені соматизми (hands), повторюючись, 

підкреслюють специфіку застосування номінованих засобів; фразові атрибутивні 

компоненти складників, повторюючись, акцентують увагу на темпоральних 

характеристиках засобів (winter day). Мають місце також окремі випадки реалізації 

моделі β1→γ1-n, завдяки якій підкреслюється фізіологічна дія кремів: AVON (α1), Care 

Intensive Moisture (β1), Comforting Face Cream (β2), with rice lotan oil and moisturizing 
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complex (γ1-n); Oriflame (α1), [e-collagen] (β1), wrinkle correcting night cream (β2), pro-

collagen peptide. Sweden (γ1-n). Oстання модель реалізується за рахунок ускладнених 

варіантів повторення, коли процес повторення супроводжується змінами 

граматичних або лексичних форм компонентнів НК: moisture → moisturizing; hand → 

hands; e-collagen → pro-collagen. Оскільки НК кремів покликані у першу чергу 

віддзеркалювати речовинний склад, а також фізіологічну дію цих косметичних 

товарів, то підсилення номінативного потенціалу цих НК здійснюється саме шляхом 

залучення відповідних лексичних одиниць. 

У процесі аналізу редуплікаційних моделей у межах НК кремів спостерігаються 

загальні тенденції, що були виявлені для парфумерних і декоративно-косметичних 

засобів. Серед виокремлених складників НК провідну позицію посідає базовий 

складник (β1), який і має бути у подальшому об’єктом детального аналізу. На користь 

провідної позиції β1-складника свідчить деталізований аналіз напрямків 

міжплощинного та внутрішньоплощинного повторення (рисунок А. 5). Якщо 

розглянути процеси повторення не лише у прямому напрямку (→), але і у реверсному 

(←), що при поєднанні формує коливальну специфіку повторення (↔), то можна 

побачити, що більшість таких процесів пов’язана з β1-складником, а це 

опосередковано вказує на його провідну позицію. Фактично, β1-складник 

збагачується, доповнюється, розширюється за рахунок осциляційної редуплікації 

фрагментів α1, β2, γ1-n, які усі повністю або частково віддзеркалюються у межах β1-

складника. 

Повторення номінативних складників, або лише компонентів цих складників у 

межах НК може бути або повним, або частковим. Все це підсилює ознаки 

інтегрованості всього НК вцілому. Повторення призводить одночасно до підсилення 

номінативного потенціалу усього НК. Під процес повторення підпадають α1-

складники, що повторюються у межах β1-складника. Переважно це власні іменники. 

Одночасно до повторення залучаються β2-складники, які відтворюються знов таки у 

межах β1-складника. Переважно повторюються у цьому випадку субстативні 

іменники. Це уточнюється і узагальнюється прикладами у межах НК: (1) Nina Ricci 
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(α1), Nina L’eau (β1), eau de parfum (β2). (2) Dior (α1), Diorskin Star Concealer (β1), 

Sculpting brightening concealer (β2). У результаті процесів повторення на провідну 

позицію у межах інтегрованого НК виходить саме β1-складник. Редупліковані у його 

межах номінативні складники або їхні компоненти підсилюють номінативний 

потенціал саме β1-складника. Структурне моделювання неймінгового простору 

номінативного комплексу ПКТ виявило інтегровану природу останнього завдяки 

задіяним процесам повторення складників, а також виявило провідну позицію  β1-

складника у процесі парфумерно-косметичного неймінгу. Цей β1-складник стає 

основним обєктом подальшого дослідження.  

2.2. Формування номінативних базових складників парфумерно-

косметичних назв 

З огляду на кількісну дескрипцію парфумерно-косметичного номінативного 

корпусу, що сягає 2343 назв і є результатом вторинної вибірки, і який сегментований 

на 13 груп, відповідно до типів товарної продукції, аналіз формування номінативних 

складників, які спостерігаються у межах НК, здійснюватиметься лише стосовно β1-

складника, якому належить провідна номінативна функція. Цей β1-складник 

репрезентований трьома типами і функціонує як номінативна одиниця – слово, 

номінативна одиниця – словосполучення і номінативна одиниця – речення.  

Номінативна одиниця – слово, яка задіяна у процесі номінування 13 типів 

товарних груп, формує 191 назву із 2343 проаналізованих. Розмежування цього типу 

номінативної одиниці відповідно до товарних груп репрезентовано у таблиці А. 9. У 

межах цього типу номінативної одиниці найпростішими є монолексемні кореневі 

структури. Вони є найважливішими і слугують центрами словотвірних гнізд. Це 

переважно генетичні назви, які є спільними для германських мов (зокрема іменники: 

beat, surf, summer, wish, wings, woman, ice, fire, air, wizard, game, sun; прикметники:  

happy, still, red, black; числівники: first, one). До цієї групи прилягають слова, які були 

запозичені з романських мов, грецьої мови і потрапили до англійської переважно 

через французьку мову, пройшовши певні асиміляційні процеси для укорінення в 
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англійському словнику (rouge; nude; fantasy; curious; chance; eden; euphoria; poison; 

navy; tabu; passion; molecule; miracle; hyprose; poeme; mystery; casual; portfolio; 

design; elixir). Деякі запозичення не підпали під асиміляційно-адаптаційні процеси, 

зокрема астрономічні назви (aquarius; vіrgo; gemini; taurus; aries; capricorn).  

У межах групи номінативних одиниць - слів можна виокремити підгрупу 

похідних утворень, які належать до афіксальних дериватів. Парфумерно-косметичні 

суфікасальні дериванти (princess, the original, idealist, futurist, perfectionist, womanity, 

iridescence, inflorescence, sexy, velvety, beautiful, retropical, lovely, glamorous, 

exclamation, obsession, imagination, declaration, exploration, dreamer, joker, signature, 

eternity) можуть бути проаналізовані як за нетранспонуючими, так і транспонуючими 

схемами. 

Суфіксальні деривати сформовані за нетранспонуючою суфіксальною схемою 

n→N: n + -ess → N, де суфікс –ess функціонує як нетранспонуючий (prince + -ess → 

princess). Суфікс -ess входить до групи суфіксів фемінізації. Він термінальний і не 

використовується для подальшого словотворення [18, с. 40].  

Номінативні одиниці – слова утворюються і за транспонуючою суфіксальною 

схемою n → Adj: n + -y → Adj (212 Sex + -y → 212 sexy; velvet + -y → velvety). 

Транспонуючий суфікс –y передає значення наявності якості того, про що свідчить 

основа. Має місце також залучення транспонуючої суфіксальної схеми v → N: v + -

ation → N. У сучасній англійській мові суфікс –ation має аломорфи  -tion, -ion, fіcation, 

які теж залучаються до утворення абстрактних іменників, але не так часто [18, с. 32] 

(exclam + -ation → exclamation; obsess + -ion → obsession; imagine + ation → 

imagination; declare + -ation → declaration; explore + -ation → exploration). Не 

зважаючи на те, що суфіксальний інвентар сучасної англійської мови досяг 94 

морфемних одиниць [83, с. 6], суфіксальні моделі мало залучені до формування 

парфумерно-косметичних назв. 

Якщо суфіксація задіяна у незначній мірі при формуванні парфумерно-

косметичних назв (які репрезентовані номінативними одиницями - словами), то 

префіксація задіяна у формуванні лише двох назв β1-складників. Залучення 
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заперечного префікса in- у латинському запозоченні (in- + cognito → incognito), а 

також рекурентного префікса re- (re- + tropical → retropical) обмежується лише цими 

прикладами. 

Окрім афіксації (префіксів і суфіксів) при формуванні β1-складників – слів 

використовується словоскладання. Переважно це складні іменники, що сформовані 

за моделлю noun + noun (hydrosome; timberline; sunflowers; weekend; spotlight) або за 

моделлю adjective + noun (gentleman; blackberries). Спостерігається також складний 

прикметник, який відповідає моделі noun + adjective (waterproof). 

Характерною рисою розвитку будь-якої мови є те, що вона «рухається» у 

напрямку скорочення слів. Усічені слова з’явилися в англійській мові серед іменників 

у XV сторіччі [294, с. 448]. Причиною наявності тенденції до різного роду скорочень 

слів у англійській мові є те, що в її словниковому складі значне місце посідають 

короткі, односкладові та двоскладові слова, а об’ємніші сприймаються як чужорідні 

[146, с. 155]. У дослідженому матеріалі лексичні скорочення являють собою усічені 

форми, які утворилися як результат апокопи: allure < allurement; chrom < chromium; 

photo < photograph. Спостерігається явище синкопи: genics < genetics, а також явище 

телескопії, коли нове слово виникає шляхом злиття повної основи одного висхідного 

слова з усіченою основою іншого слова (ecobeauty < ecological beauty; ecollagen < 

ecological collagen; cellintegrity < celluar integrity). Процеси словоскладання і 

скорочення можуть розглядатися як антагоністичні представники номінативного 

утворення. Апокопу і аферезис визначають як clippings, а телескопію – як blends 

[310, с. 1030-1031]. 

Номінативна одиниця – словосполучення теж задіяна у процесі номінування 13 

типів товарних груп, формуючи (як це унаочнено у таблиці А. 9) 2130 β1 

номінативних базових складників НК. Цьому структурному типу номінативної 

одиниці належить провідна позиція. 

Серед проаналізованих β1-складників найрізноманітнішими є складені 

найменування. Відносна бідність групи найменувань об’єктів-ПКТ словотвірними 

засобами компенсується продуктивністю складених найменувань, що забезпечують 
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інтегровану характеристику об’єкта позначення. Однією з характерних рис 

досліджуваної групи парфумерно-косметичних β1-складників є суттєве домінування 

словосполучень - номінативних одиниць над парфумерно-косметичними назвами - 

словами. Маючи цілісну номінацію, предметну співвіднесеність, смислову 

цільноспрямованість і єдність граматичної функції, β1-складники типу Hypnotic 

poison; Ageless bloom; Secret Fantasy відповідають функціональному статусу слова. У 

цьому випадку можна стверджувати, що «цілісність номінації домінує над 

структурною дискретністю: виокремлення ознак, що характеризують предмет (який 

позначається) виявляється підпорядкованим його цілісному призначенню» [8, с. 169]. 

У процесі становлення β1-складників НК (при залучені до них побічних, основних 

найменувань) цілісність номінації починає домінувати над початковою формальною 

дискретністю. При цьому домінує семантична єдність всього β1-складника, і весь цей 

складник сприймається реципієнтом як цілісна номінативна – лексична одиниця. 

Домінування у досліджуваному матеріалі складених найменувань пояснюється 

наявністю загальної тенденції до аналітизації у сучасній англійській мові. Можна 

вважати, що складені β1-складники утворені шляхом «квазіпрефіксації» (у широкому 

розумінні цього слова) до іменника, що позначає об’єкт позамовної реальності 

(bloom; lily; silk; seduction) субстантивного або ад’єктивного компонента, що виконує 

диференціальну функцію. Інакше кажучи, назва має структуру N2N1 або AN. 

«Квазіпрефіксацію», яка не є традиційною префіксацією, використовують для 

найменування процесу, де підкреслюється позиційна властивість елемента, а не його 

функціональна сутність. У переважній більшості як елемент N1 так і N2, A є 

індоєвропейського походження (германського або романські запозичення), але їхнє 

сполучення формує нове утворення, що має специфічний характер, який 

віддзеркалюється у парфумерно-косметичній назві. За синтаксичною структурою 

складені назви – бінарні, трислівні, рідше чотирьох – і п’ятислівні субстантивні 

словосполучення. Вони є переважно ядерними, оскільки «являють собою групу слів, 

що утворюють граматично організовану структуру, в якій один з елементів панує над 

іншим. Цей елемент всередині даної групи не підпорядкований ніякому іншому 
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елементу і є через це ядром даного сполучення» [20, с. 85]. За напрямом залежності 

усі ядерні сполучення поділяються на: 1) регресивні, тобто з лівим розташуванням 

залежних елементів і 2) прогресивні, тобто з розташуванням залежних складників 

справа від ядра. Аналіз досліджуваного матеріалу продементстрував, що переважно 

майже всі складені β1-складники є ядерними регресивними словосполученнями. 

Оскільки ядерні словосполучення передбачають всередині групи стосунки 

підпорядкування, то всі вони є також підрядними. Підрядні словосполучення завжди 

двофрагментарні, тобто при сегментації на найменші складники на кожному 

окремому рівні сегментації у підрядному словосполученні виокремлюються два 

найменші складники – ядро (head) і ад’юнкт (adjunct) [13, с. 47]; за альтернативною 

класифікацією ядро називають провідним іменником (leading noun), а ад’юнкт – 

визначальним словом (modifier) [290, с. 178]. Як ядро, так і ад’юнкт більшої частини 

β1-складників НК може бути поширеним (Purifuing tea tree and cucumber; Very 

irresistible Givenchy), що знаходить своє відображення у різних моделях. Ядро у 

більшості назв репрезентоване абстрактними, власними або конретними 

субстантивними іменниками (…Legend; …Dior, …Minerals). Ад’юнкт має складний 

або складно-похідний характер (Very irresistible…; Little black…; Full speed…). 

Частина ад’юнктів репрезентована похідною-суфіксальною основою (Ageless…; 

Hypnotic…; Calming; Protecting…; Gilded…). Щодо структури складених назв, то вони 

варіюються за формою ад’юнкта і ядра. У переважній більшості ці утворення є 

двофрагментарними структурами двох типів. 

Необхідно звернути увагу наявність невеликої кількості назв, які формують 

групу без’ядерних структур, в яких має місце сурядність між складниками, які 

репрезентовані іменниками (власними, абстрактними, конкретними). У межах цього 

без’ядерного структурного типу виокремлюється мікрогрупа, що сформована шляхом 

редуплікації власного іменника (Anais Anais; Lou Lou; Ricci Ricci). Або абстрактного 

іменника (Soul 2 Soul; Couture Couture). У складі без’ядерного словосполучення 

можуть бути два іменника (Iris Tuberose; Master Corrector), або іменники, що з’єднані 

сурядним сполучником (Love and Glamour; Dolce & Gabbana; Jasmin and Bergamote; 
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Kiss and Blush). На користь без’ядерного статусу репрезентованих словосполучень 

свідчить той факт, що складники – компоненти у словосполученнях є рівноправними 

в їхньому синтаксичному статусі. Вони є незалежними один від одного, виявляють 

ознаки сурядності [240, с. 230]. Виявлений без’ядерний структурний тип 

словосполучень може бути зведений до двох варіантів: N+N; N conj N, у які 

вкладаються 22 виокремлені β1-складники. 

Повертаючись до аналізу ядерних словосполучень, яких налічується 2108, 

необхідно декларувати певні правила, яких буде дотримано при подальшому аналізі, 

щоб уникнути переобтяження у процесі формалізованої репрезентації β1-складників 

– словосполучень. В основі усіх ядерних словосполучень-назв ПКТ знаходяться два 

конституенти: ядро (N) і ад’юнкт (А), які у подальших моделях будуть позначатися 

ужиреним шрифтом, щоб уникнути плутанини з іншими символічними позначками. 

До першого ядерного структурного типу належать β1-складники, які формально 

ідентичні іменним словосполученням, що включають до свого складу субстантивний 

складник (іменник - N) і означення (А) у ролі ад’юнкта, тобто – A(А)+N(N) (Yellow 

Diamond; Hypnotic Poison). Означення у них обмежує, конкретизує значення 

означуваного шляхом вказівки на одну з його диференційних ознак. Переважний 

розвиток в утворенні складених найменувань β1-складників НК отримав саме цей тип 

найменувань – модель A(A)+N(N).  

Використовуючи модель A(А)+N(N) до найпростішого базового типу 

номінативної моделі, можна побачити, що ад’юнкт (А), створений за рахунок 

ад’єктивної основи (А), а ядро (N) традиційно формується шляхом залучення 

субстантивної основи (N). Фактично фразовий парфумерно-косметичний β1-складник 

утворений шляхом співпокладання прикметника (який виконує функцію означення) з 

іменником, а тому спрощена модель може бути репрезентована у такому вигляді: 

A(А)+N(N). Виокремлена базова модель ядерного структурного типу формує β1-

складники практично усіх ПКТ (парфумів: Pink Sugar; Cool Water; Red Door; Beautiful 

Life; туалетних вод: Lovely Garden; Old Spice; Royal Copenhagen; Fresh Rose; Purple 

Lilac; одеколонів: English Leather; British Sterling; Grey Flannel; mascara: Double wear; 
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Sexy Pulp; тіней для повій: Pure Color; Professional Bronze; губної помади: Red Apple; 

блиску для губ: Golden Peach; 24k Golden Gloss; манікюрного лаку: Black Diamond; 

French Manicure; High Performance; тонального крему: Ideal Shade; Fresh Air; 

Luminous Silk; Ageless Elixir; пудри: White Linen; тонального крему-пудри: Flawless 

Perfection; Perfect Body; живильних кремів: Dry Skin; Gentle Peeling; Black Pine. 

Відсутні β1 -складники такого типу лише у випадку рум’ян. Репрезентовані β1-

складники укладаються у модель А(Adjective) + N(Noun) = A(А)+N(N), яка обирається за 

базову, основну. Пов’язано це ще і з тим, що така базова модель дозволяє сформувати 

β1 номінативний складник, у якому можна віддзеркалити ознаки соціальної 

стратифікації шляхом залучення лексики, яка опосередковано вказує на статус через 

предмети розкошів (Yellow Diamond; Precious Gold; Rare Sapphire). 

Але крім базової моделі спостерігаються її ускладнені варіанти, яких  

нараховується дев’ять. Ускладненість полягає у тому, що замість прикметника 

ад’юнктом можуть бути інші частини мови, а ядро може формуватися із 

словосполучень. За 1 ускладненою моделлю A(Ving)+N із суфіксально-похідним 

залежним компонентом, що виражений ад’єктивованим дієприкметником 

теперішнього часу, утворені назви Smouldering Silver; Protecting Pomegranate; 

Calming Effect; Moisturising Vanilla. Ад’єктивація дієприкметників полягає у 

поступовому накопиченні у них ад’єктивних значень і набуванні постійної ознаки. У 

наведених прикладах компонент A(Ving) має значення «такий, що здійснює певну дію» 

з відтінком «такий, що схильний здійснювати якусь дію». Особливо це чітко 

прослідковується у назвах, які репрезентують заспокійливі захисні, зволожувальні 

косметичні (дермальні) засоби. Фактично перша ускладнена модель може бути 

зведена до словосполучення A(Participle I)+N(Noun) = A(Ving)+N(N) = Ving+N (Sparkling 

Amethyst; Sparkling Coral; Gleaming Gold; Mattifying Ivory; Lasting Perfоrmance; 

Replumping Serum; Defining Blush; Blushing Fabric). 

Ускладнена 2 модель A(Ved)+N з ад’юнктом, який виражений дієприкметником 

минулого часу, реалізує смислові відносини між компонентами (Gilded Velvet; 

Sophisticated Violets) цієї фразотворної моделі, які будуються на категоріальному 
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значенні ад’юнкта «якість». Суфікс -ed, формуючи дієприкметник саме у формі 

минулого часу, надає певне значення «такий, який має те, що виражено словотворною 

основою» [89, с. 97]. Друга ускладнена модель (першого ядерного структурного типу) 

може бути репрезентована еквівалентними формалізованими формулами 

A(participle II) + N(Noun) = A(Ved)+N(N) = Ved+N (Chromed Cocoa; Sunkissed Effect; Whipped 

Cream). 

Ускладнена 3 модель, в якій ад’юнкт сформований присвійним займенником 

A(I)+N (Her Secret) прозоро репрезентує приналежність, посесивність (My Red; My 

Gold; My Name; My Land; My VIBe). Третя ускладнена модель може бути 

репрезентована рядом формалізованих формул A(possessive pronoun)+N(Noun) = A(I)+N(N) = I 

+N. У межах цієї моделі можуть бути подальші ускладнення структурних 

конституентів (Our Story for her; Our Story for Him, A(I)+N(N)+prepA(I) = I+Nprep I; Very 

Me York A(D+I)+N(N) = D+I+N), де мають місце два ад’юнкти, що репрезентовані 

займенниками, як препозиційний, так і постпозиційний. При цьому можна 

виокремити підгрупу споріднених за структурою ускладнених моделей: 4. 

A(A+A)+N(N); 5. A(A+N)+N(N); 6. A(N+A)+N(N); 7. A(D+A)+N(N). Складені прикметники цієї 

підгрупи моделей характеризуються певними комбінаціями основ: а) двох 

прикметників, які надають якісну інтегровану характеристику щодо розміру і 

кольору, зокрема, (Little Black Dress; Little White Dress; Little Red Dress; Retropical 

Blue Lagoon; Pure Color Crystal; Indivisible Fluid Make-up; Sensitive Botanical Day); б) 

aд’єктивної та субстантивної основ (Secret Fantasy Kiss; Urban Edge Nights; White 

Diamonds Lustre; Sexiest Fantasies Fireworks; False Lash Wings; Pure Color Envy; Color 

Fever Shine; Color Fever Gloss; Double Fever Light; Flawless Finish Fluid; Perfect Tone 

Night); в) субстантивної та ад’єктивної основ (Summer White Sunset; Cigar Black Wood; 

Mandarin Fruity Jelly); г) адвербіальної та ад’єктивної основ (Very Irresistible 

Givenchy), де наявність адвербіального складника має підсилюючий ефект, 

підкреслює якісну характеристику денотата. Існування лише моделей, які можна 

чітко і безпомилково віднести до певного класу (підкласу) заперечувало б існування 

перехідних форм між ядерними і без’ядерними словосполученнями у межах групи 
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парфумерно-косметичних назв. Передвісниками існування таких вільних 

словосполучень слугують деякі перехідні моделі, у складі яких спостерігаються такі 

вільні словосполучення. Ускладнена 8 модель A(Ving)+N(NconjN) репрезентує наявність 

без’ядерного словосполучення у складі ядра, яке репрезентоване сполученням двох 

субстантивних основ (Nourishing Milk and Honey; Hydrating Peach and Cotton). 

Субстантивні елементи, що з’єднані сполучниками, можуть мінятися місцями, не 

змінюючи семантики назви. Ад’єктивний складник є спільним для обох 

субстантивних елементів і поширює свою атрибутивну дію на них обох. Ускладнена 

9 модель має розгорнуту структуру ядра A(Ving)+N(N2+N1…conjN), що містить три 

субстантивні складниками, двоє з яких формують ядерне словосполучення, що є 

складником вільного словосполучення із незалежним субстантивним компонентом 

(Purifying Tea Treе and Cucumber), заміна чергування на Cucumber and Tea Tree не 

змінює семантики назви. Усі дев’ять ускладнених варіантів першого ядерного 

структурного типу проілюстровані на рисунку А. 10. 

До другого ядерного структурного типу належать парфумерно косметичні β1-

складники, в яких і ад’юнкт і ядро сформовані іменниками A(N)+N(N), ця модель може 

бути репрезентована у спрощеному варіанті, який чіткіше віддзеракалює природу 

конституентів цього структурного типу, що описується моделлю N2+N1, тобто 

співпокладанням компонентів субстантивного характеру. Субстантивний компонент 

N1 функціонує як ядро словосполучення, а компонент N2, не втрачаючи своєї 

субстантивної семантики і природи, функціонує як ад’юнкт. Найпростіша модель 

репрезентована у β1 номінативних базових складниках доволі широко, 

віддзеркалюючи різноманітні (іноді доволі дивні і незбагненні) забаганки номінаторів 

(Skin Caviar; Miss Dior; Summer Fragrance; Doll Eyеs; City Rush; Ballroom Beauty; Nail 

Expents; Cherry Blossom). Виокремлена базова модель другого ядерного структурного 

типу, подібно до базової моделі першого ядерного структурного типу A(A)+N(N), теж 

формує назви практично усіх груп ПКТ. Найваріативнішими є β1-складники парфумів 

(Animale Love; Love Pulse; Fantasy Midnight; Gap Sunshine; London Beat), туалетних 

вод (Summer Collection; Pear Caramel; Cherry Bloom), одеколонів (Euphoria Gold; 
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Berlin playboy; Mustang Sport; Star Wars). Сформовані також β1-складники mascara 

(Baby doll), тіней для повік (Soho Chiс), губної помади (Lip color; Lip maestro), блиску 

для губ (lip lover; Summer Collection), манікюрного лаку (Nail Lacquer), тонального 

крему (Skin flash, Country Mist; Maestro Eraser), пудри (Spring Song), а також 

живильних кремів (Rose heart; Platinum night; Nature Secrets; Winter Night). Крім 

найпростішої моделі у дослідженому матеріалі виявлено 8 ускладнених варіантів 

моделей. Три перші характеризуються ускладненим ад’юнктом. Зокрема  ускладнена 

1 модель N2(N+N)+N1 (Lady Gaga Fame) сформована суцільно субстантивними 

складниками. Ускладнена 2 модель N2(A+N)+N1, характеризується наявністю 

ад’єктивного складника (Full Speed Adrenaline; Full Speed Intense; Black Cat Eyes), тоді 

як ускладнена 3 модель N2(NprepN)+N1 залучає до складу ад’юнкта прийменник (Top to 

Toe Wash). Наявність прийменників є характерною рисою саме моделей другого 

структурного типу. Пояснюється це домінуванням субстантивних елементів у складі 

фразових конструктів. Найпростішим варіантом є ускладнена 4 модель N1 prep N2 

(Garden of Eden; Flower in the Air; Diamonds for Men; Stars in the Sky). Ускладнена 5 

модель демонструє ускладнений варіант N1prepN(N+N), який віддзеркалює, зокрема, 

речовинну природу ПКТ, що репрезентована у парфумерно-косметичному β1-

складнику (Extract of Skin Caviar). Ускладнена 6 модель репрезентує варіант 

ускладненого ядра, яке сформоване співпокладанням двох субстантивних 

компонентів N2+N1(N+N) (Glycerine Hand and Nails). Як і у випадку моделей першого 

структурного типу, так і у випадку моделей другого типу мають місце перехідні 

моделі, які посідають проміжну позицію між ядерними і без’ядерними 

словосполученнями. Вони репрезентовані варіантами з ускладненим ад’юнктом, 

ускладнена 7 модель N(N+N)conjN (Gold Amber and Tuberose; Sugar Plump and Vanilla), 

ускладнена 8 модель N(A+N)conjN (Oriental Orchid and Raspberry). Усі ускладнені 

варіанти другого ядерного структурного типу проілюстровано на рисунку А. 10. 

Третім типом номінативної одиниці, який був виокремлений у корпусі 

парфумерно-косметичних β1-складників, є номінативні одинці – речення (22 назви, 

таблиця А. 9). Відповідно до мети висловлювання ці номінативні утворення 
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поділяються на наказові речення (Make no mistakes. Glaze’ N Go. 24Live another day. 
24Live another night. Kiss’n Fly. Live without regrets. Slip into… Love to the Fullest. Be 

delicios. Catch… me), розповідні (Tigress captivates. Love’s Vanilla pop. Love’s Sheer 

Petals. Love’s Rain Scent. Love’s Baby Soft. Love’s White Vanilla). Останні приклади 

можуть бути визначені як речення, якщо скорочену форму Love’s можуть 

трансформувати у Love is…, а не вважати її за присвійний відмінок неістотного 

іменника. До третього типу номінативних одиниць належать також окличні речення, 

які є еліптичними за своєю структурою (Funny! Miracle so Magic!). Ці три типи 

речення виконують номінативну  функцію, оскільки у межах інтегрованого 

парфумерно-косметичного номінативного комплексу вони відповідають β1-

складнику, який виконує основну номінативну функцію, слугуючи назвою парфумів 

і косметичних засобів. Наявність номінативних одиниць-речень свідчить про 

розширення номінативного інвентаря, який виходить за рамки слів і словосполучень 

(за якими закріплені ознаки провідних номінативних одиниць), досягаючи 

складніших одиниць синтаксичного рівня. Виокремлені три групи речень знаходяться 

на межі, де відбувається поступовий перехід від традиційних номінативних структур 

(які вкладаються у рамки таких одиниць як слово і словосполучення) до складніших 

утворень, семантика яких не вкладається у традиційні межі, оскільки у межах речення 

кожний складник має свою власну автономну семантику. 

Дані таблиці А. 9 свідчить на користь номінативних одиниць – словосполучень, 

які переважають у парфумерно-косметичній номінації, віддзеркалюючи не лише 

складну екстралінгвістичну природу номінованих об’єктів, а і специфіку 

номінативних процесів. У дослідженому корпусі було виявлено 2130 номінативних 

одиниць – словосполучень, 191 номінативну одиницю – слово та 22 номінативні 

одиниці – речення. Характерною специфікою складених парфумерно-косметичних 

β1-складників є можливість варіювання їхніх компонентів. 
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2.3. Джерела номінативного регістру для формування номінативних 

базових складників  

Під номінативним регістром розуміється сукупність номінативних одиниць, що 

походять з різних джерел (оніми, апелятиви, запозичені слова, штучно утворені 

слова) і використовуються для формування β1-складників, які входять до 

інтегрованого номінативного комплексу ПКТ. 

Аналізуючи і класифікуючи корпус β1-складників НК, нам вдалося з’ясувати, 

що провідними джерелами утворення групи назв ПКТ є традиційні оніми, у межах 

яких виокремлюються антропоніми і топоніми; апелятивні лексико-семантичні групи 

(ЛСГ) певного тематичного змісту; запозичення, а також поодинокі спорадично 

штучно сформовані слова. 

Аналіз корпусу β1 -складників показав, що назви, які належать природній мові, 

відповідно до джерела їхнього походження, можна розмежувати на дві провідні 

групи: 1) назви відонімного походження; 2) назви відапелятивного походження. У 

першій групі діє трансонімізація, у результаті якої одна власна назва стає джерелом 

іншої власної назви. У другій групі має місце онімізація, коли загальна назва є 

джерелом власної назви. До групи β1-складників ПКТ, джерелом яких є онімний 

регістр, належать відантропонімічні та відтопонімічні товарні назви. Друга група назв 

утворена від різних лексико-семантичних груп апелятивного регістру. 

Подальше дослідження базується на аналізі виокремлених тринадцяти групах 

β1-складників комплексів ПКТ, першою з яких є β1-складники парфумів (676 

одиниць). У межах цього корпусу ідентифікується 146 відантропонімічних 

складників, з яких 95 β1  номінативних складників пов’язані з парфумами першого 

ринкового сегменту, 37 - другого і 14 – третього сегментів. Провідною тенденцією 

формування β1-складників є залучення прізвищ, імен засновників або власників 

компаній (дизайнерських будинків). Ця модель є традиційною, оскільки, що на 

ініціальному етапі розвитку і створення товарних назв у їхньому сучасному розумінні 

багато виробників-промисловців використовували саме цей спосіб маркування своєї 

продукції [33, с. 52]. Іноді проблематично чітко розмежувати антропоніми – імена 
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засновників компаній, власників, провідних дизайнерів, оскільки імена власників 

можуть мінятися, а імена засновників (які уславилися), можуть залишатися 

провідним брендом на тривалий час, одночасно й імена успішних дизайнерів можуть 

набувати атрактивної потужності, перетворюючись на провідну назву продукції. 

Переважна кількість відантропонімічних β1-складників утворилася від власних імен 

дизайнерів, видатних особистостей модельного бізнесу, які розширили своє 

виробництво, здійснивши експансію у сферу парфумерного виробництва, зокрема, 

Giorgio Armani засновник дизайнерського дому, де потім була започаткована 

парфумерна лінія; сюди належать також Hugo Boss, Calvin Klein, Nino Cerruti, Donna 

Karan, Thierry Hermes, Ralf Lauren, Mary Kay Ash, Paco Rabanne, Tommy Hilfiger, Dante 

Trussardі, Gianni Versace, Yves Saint Laurent. Інші особи прийшли до парфумерного 

бізнесу, починаючи з ювелірного дизайну: (Sotirio Bulgar (етнічний грек), Charles 

Lewis Tiffany, Rene Lalique), виробництва галантерейної продукції (Thomas Burberry), 

або професійного спорту (Michael Jordan, Rene Lacoste, французький тенісист, який 

розробив дизайн спортивного одягу, а згодом створив парфумерну лінію). Уславлене 

ім’я Gabrielle Chanel було трансформоване у Coco Chanel у 1905 році, коли вона 

відкрила салон жіночих капелюшків, у 1922 році було створено славнозвісні парфуми 

Chanel №5. 

При формуванні цієї групи парфумерних β1-складників спостергіаються 

декілька тенденцій. Антропоніми можуть самостійно формувати повністю назву 

(Dolce and Gabbana (І) -  повна форма; Dolce (I) – часткова форма), функціонувати як 

частина назви (Dior Addiсt (I); Estеe Lauder Pleasure Flower (I)), або знаходиться у 

межах назви, яка переважно є запозиченням (Miss Dior Cherie (I); Dior Homme Parfum 

(I); Bulgari pour Femme (I)). Одночасне використання у β1  номінативних базових 

складниках парфумів антропонімів і апелятивів різних лексико-семантичних груп 

свідчить про наявність номінативної синергії, коли одночасне залучення до складу 

назви декількох різних джерел номінативного регістру підсилює атрактивність β1-

складника НК. Такі номінативні тенденції переважають у β1-складниках парфумів, які 

належать до першого, а також частково до другого сегментів (Narciso Rodrigues (II); 
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Narciso Rodrigues L’eau (II); Mademoiselle Lamani (II); Jovan Black Musk (II)). До 

задіяних апелятивів належать ботанізми (Flower), назви субстанцій (parfum, L’eaur), 

кольоропозначення (Black Musk), соціальних реалій (Miss, Mademoiselle). У β1-

складниках парфумів, що належать до третього сегменту, такі тенденції не 

спостерігаються, оскільки власні імена, які стоять за цими назвами, не є такими 

потужними атрактантами для потенційних реципієнтів-споживачів. 

Імена уславлених акторів залучаються до створення парфумерних назв у різний 

спосіб. Це можуть бути особи, яка, не залишаючи акторської професії, створили 

власні дизайнерські будинки з парфумерними лініями (Elizabeth Taylor (I); Christina 

Aguilera (I); Christina Aguilera Unforgettable (I)). Це можуть бути імена, які 

використані виробниками з огляду на популярність (Pavlova (II)), або навіть імена із 

скандальною репутацією, але приналежність до «вершків»  суспільства надає їм 

скандальної атрактивності (Paris Hilton (II)). Деякі представники світу високої моди і 

ювелірного дизайну спробували свої сили у створенні парфумів, користуючись 

популярністю своїх батьків (Paloma Picasso (I)). Окрему групу парфумних назв 

формують імена винахідників (Fahrenheit (I) – назва парфумів, що були створені 

дизайнерським будинком Christian Dior  у 1988 році від прізвища німецького фізика-

термодинаміка Gabriel Daniel Fahrenheit, що сконструював ртутний термометр і 

запропонував температурну шкалу; Aura by Swarovsky (II) – назва сформована 

поєднанням апелятива Aura із антропонімом Swarovsky, винахідником кришталю з 

високим показником заломлення, який використовують для імітації діамантів). 

А β1-складники парфумів можуть формуватися шляхом залучення власних імен, 

які не пов’язані а ні з дизайнерським будинком, а ні з парфумерною лінією, а ні із 

уславленими іменами, переважно вони привертають увагу своєю милозвучністю, 

ніжністю, позитивними асоціативними конотаціями (Anais Anais L’original (I); Daisy 

(I); Lou Lou (I); Valentina (II)). Повторення милозвучних імен створює відчуття 

ніжності, а також пестливого звернення до реципієнта. Залучення β1-складника Daisy 

залишає реципієнта у невпевненості, чи це власне ім’я, чи назва квітки (a white flower 

with a yellow centre [338, с. 392]), створюючи атмосферу романтичного серпанку 
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навколо номінованого парфумерного товару. Власне ім’я Valentina асоціюється з 

днем закоханих. Окремо ідентифікуються назви парфумів, які утворені від імен 

міфологічних героїв (Chloe (I), Anteus (I)). 

Базові номінативні складники парфумів, що належать до третього сегменту, 

залучають антропоніми у специфічний спосіб, реалізується це за рахунок рекламного 

використання імен відомих кіноакторів, які не є власниками або засновниками 

парфумерно-косметичних виробництв, а надають своє ім’я як атрактант (Laugh Often 

by Reese Witherspoon (III); In bloom by Reese Witherspoon (III); Outspoken by Fergie 

(ІІІ)). Крім 146 відантропонімічних β1-складників у межах номінативного 

парфумерного корпусу налічується 59 відтопонімічних, які утворені від різних 

географічних назв, з яких 39 належать до назв продукції першого сегменту, а 20 – до 

другого. Географічні назви залучаються при створені парфумерних β1-складників у 

різний спосіб, зокрема як номінативні компоненти, що вказують на місце 

знаходження головного офісу виробничої компанії (Paris (I); Paris Premieres Roses 

2014 (I); Jimmy Choo Flash London Club (II); Roma (II); Tokio Days (I); Tokio Fashion 

(II); London Beat (II)). 

Парфумерні β1-складники, які сформовані шляхом залучення географічних назв 

різних країн, регіонів, міст, районів, можуть обиратися з огляду на привабливість 

таких топонімів (асоціації з відпочинком, бурхливим життям, лагідним кліматом), які 

формують позитивне сприймання парфумерно-косметичної продукції під такими 

назвами (Fiji (I); Rio Glow (II); Granada (II);  Cashmere Mist (I); Down Town (II); Santo 

Domingo (II)). Проявом номінативної синергії є поєднання різних топонімів у межах 

одного парфумерного β1-складника (Cuba Coparabane (II), Cuba Hollywood (II); Cuba 

New York (II); Cuba Las Vegas (II)). Інтродукція міфічних географічних назв до складу 

парфумерної номінації викликає романтичні асоціації, які пов’язані з цими 

топонімами, наприклад Eden (I) викликає асоціації з райським садом. 

Топоніми у парфумерних β1-складниках використовуються для індикації місця 

створення парфумів, щоб наблизити їх до реальної ситуації, спираючись на назву 
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реального географічного об’єкту, або сформувати асоціації, які створюють 

конотативний складник значення топоніма, що формує його лексичний фон.  

Залучення відантропонімічного і відтопонімічного регістрів для формування 

парфумерних β1-складників грунтується на наявності певних фонових знань у 

реципієнтів. Фонові знання розуміються як «знання, що є спільними для осіб, які 

мешкають в одній країні, а їхньою специфікою є обов’язковість однакових асоціацій 

у великих культурних спільнот, які говорять однією мовою. До фонових знань 

залучається і лінгвокраїнознавчий аспект – тобто відомості, якими володіють усі 

члени певної етнічної  та мовної спільноти» [187, с. 127]. «Те, який зміст носій мови 

співвідносить з власним іменем, залежить від характеру та обсягу знань, якими він 

володіє, про номінативний об’єкта, значущість об’єкта для мовця або слухача, умов, 

за яких відбулося знайомство з об’єктом, обставин та тривалості цього знайомства, 

змісту висловлення або тексту, в якому це ім’я висувається» [173, с. 65]. Номінатор, 

ураховуючи фонові знання при формуванні товарних назв, покращує їхню емоційно-

асоціативну рецепцію. 

Апелятивний номінативний регістр є практично невичерпним джерелом для 

формування парфумерних β1  номінативних базових складників, яких налічується 301. 

З огляду на сегментну розмежованість апелятивний номінативний регістр формує 152 

β1-складники у першому, 98 – у другому і 51 - у третьому ринковому сегменті. Слова 

з номінативного регістру, які були залучені для формування парфумерних β1-

складників відапелятивним способом (шляхом онімізації), поділяються на декілька 

лексико-семантичних груп. При дослідженні ономастичного простору назв 

парфумерної продукції в російській мові відштовхувалися від тематичних груп 

парфумонімів з різними інтегральними семами [194], але на нашу думку лексико-

семантична група (ЛСГ) залишає ширший маневр при дослідженні формування 

парфумерних β1-складників відапелятивним способом номінації (онімізацією). 

Найближчою до відантропонімічної групи парфумерних β1-складників є перша 

ЛСГ, яка охоплює соціальні реалії, що позначають гендерну диференціацію (Woman 

(I)), соціальний статус і титули (Princesse (II), Gentleman (I), Killer Queen (II), Lady 
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Million (I)), суспільні стосунки (Best Friends Forever (II)). Спорідненою до неї є друга 

ЛСГ, в якій вживаються лексичні одиниці на позначення психо-емоційного стану 

особи, проявів почуттів, пристрасті (Guardians of Love (II), Lovely (II), Love and 

Glamour (I), Thinking of Love (II), Love Portion (II), Animale Love (II), Love Pulse (III), 

Obsession (II), Passion (I), Hypnose (II), Beyonce Heart Rush (II), Fantasy (I)). Логічним 

продовженням є третя ЛСГ, що позначає явища ірреального світу, які дотичні до 

особи та її психо-емоційної сфери (Angel (II), Miracle (II), Miracle so Magic! (I), Alien 

(II)). З поняттями психо-емоційної сфери логічно пов’язані прояви інтелектуально-

творчої та пізнавальної активності особи, які проявляються у різних галузях 

мистецтва. Вони згруповані у четверту ЛСГ і проявляються у різних варіантах (Jazz 

(I), Romance (I),the Beat (I), Slow Dance (II), Passion Dance (III), Poeme (II)), зокрема у 

такому специфічно-креативному варіанті, як створення модного одягу (Design (I), 

Little Black dress (III)), подорожах, спорті (Journey (II), 212 Surf (I), 90210 Sport (II)), 

оцінюванні зовнішніх явищ і ситуацій (Beautiful (I), The Original (II), Just Precious (II), 

Lucky You (II), Lucky Darling (II), Incognito (I), Curious (I)). Оцінювання явищ і 

ситуацій виникає з об’єктів реального світу, матеріального оточення, які підпадають 

під процес оцінювання. П’ятою ЛСГ є розгалужена субстанціональна група. Об’єкти 

реального світу створені із субстанцій різної фізико-хімічної природи, відповідно до 

цього ЛСГ субстанцій може розмежовуватися на декілька підгруп, з яких 

найвиразнішими є назви коштовних каменів і металів (Euphoria Liquid Gold (II), My 

Gold (II), Precious Gold (II), Rare Gold (III), Gem (I), White Diamonds (I), Bright Crystal 

(I), Rare Pearls (III), Rare Sapрhires (III), Sensual Amber (II)). Виокремлюється також 

група назв тканин (Organza (I), Satine (II), Oriental Lace (II)), субстанцій із сильною 

фізіологічною дією (Poison (I), Pure Poison (I), Hypnotic Poison (I), Opium (II), Elixir 

(II)), а також оригінальні субстанції із специфічними властивостями (Irish Leather (II), 

Rouge (III), Cool Water Coral Reef (II)). Однією з найпомітніших характеристик 

субстанції є колір, відповідно, шоста ЛСГ колькоропозначень логічно пов’язана із 

субстантивною групою (Red (I), My Red (II), Black Xs (I), Light Blue (I)). До формування 

назв парфумів відапелятивним способом залучена сьома ЛСГ ботанізмів, яка охоплює 
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об’ємний пласт ботанічної лексики, де виокремлюються флороніми (Sunflowers (I), 

Black Orchid (II)), гербоніми (English Fern (II)), дендроніми (Real Tree (III), а також 

ботанічна термінологія (Private Collection Jasmine White Moss (I), Flower bomb (I), 

Elisabethan Rose (II), Orange Blossom (II), Flower in the Air (II), Flower of Immortality 

(II), Enchanted Forest (II), Body Fantasies Signature Japanese Cherry Blossom (II)). До 

ботанізмів наближена восьма ЛСГ зоонімів (Tigress Captivates (I), Cuba Jungle Tiger 

(II), Angry Birds Rio (II)). Дев’ятою лексико-семантичною групою, яка 

виокремлюється у парфумерному номінативному корпусі відапелятивного 

походження, є група темпоральної сегментації, яка об’єднує добову і сезонну 

диференціацію (Today Tomorrow Forever (III), Fantasy Midnight (I), 212 Summer, 

Eternity Night (II), Eternity Moment (II)). 

Прояв номінативної синергії, яка реалізується шляхом одночасного залучення 

до номінативного комплексу (а саме до β1-складника) слів, які належать до різних 

ЛСГ, спричиняє певні труднощі при виявлені приналежності парфумерно-

косметичного β1-складника до певного угруповання, зокрема, Flower party by Night (I) 

має бути віднесена до ЛСГ темпоральні сегментації, бо Night є ключовим смисловим 

словом у цьому базовому номінативному складнику; а складник Midnight Romance (I) 

належить до ЛСГ прояву інтелектуально-творчої та пізнавальної активності, оскільки 

саме останнє слово у фразі є ключовим.  

Аналіз джерел номінативного регістру (а саме апелятивної частини), які були 

залучені для формування парфумерних β1-складників, дозволив виокремити дев’ять 

провідних ЛСГ, з яких перші чотири пов’язані з людиною та її соціальною 

активністю; а п’ять останніх пов’язані з реаліями навколишнього світу.  

У межах номінативного парфумерного корпусу (який нараховує 676 β1-

складників) ідентифікуються 168 запозичень. З виокремлених β1-складників-

запозичень 87 пов’язані з парфумами першого сегменту, 56 – другого і 25 – третього. 

Це дозволяє припуститися думки, що при формуванні β1-складників парфумів 

третього сегменту мінімізується залучення запозичень із джерела номінативного 

регістру. Пояснити можна це тим, що споживачі товарної продукції третього сегменту 
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мало знайомі з іноземною номінацією (переважно французькою) у силу свого 

освітнього рівня. Тоді як номінація із залученням запозичень домінує у випадку 

парфумерної продукції першого сегменту. Не слід забувати, що парфумерна 

номенклатура традиційно походить з Франції – країни, де виготовляються 

найякісніші парфумерні товари, а тому французька номінація свідчить про якість і 

вишуканість товарної продукції. І хоча домінуюча позиція англійської мови у 

сучасному суспільстві беззаперечна, вона стає провідною мовою міжнародної 

комунікації у різних сферах людської діяльності (дипломатії та політиці, ділових 

контактах, науці, міжнародних ЗМІ, бізнесі, торгівлі [203, с. 44-45]), французька мова 

зберігає позиції у номінації ПКТ. Французькі назви формують різноманітні лексико-

семантичні групи відапелятиного походження, репрезентуючи ПКТ в усьому 

розмаїтті, задовольняючи найпримхливіші вимоги споживачів цих товарів. ЛСГ 

соціальних реалій репрезентована назвами: Femme (III); Pour Femme (I); Pour Homme 

(I); L’Homme (I); L’Homme Libere (I). ЛСГ психо-емоційного стану особи сформована 

назвами: Amor Amor (I); Magie Noire (II); J’Adore (I). Виокремлюються також різні 

ЛСГ, що пов’язані з явищами ірреального світу (Ange ou Demon (I)), проявів творчої 

діяльності (Hot Couture (I); La Petite Robe Noir Couture (I)), субстанцій (Omnia 

Amethyste (I); Belle D’Opium (І)), ботанізмів (Mon Jasmin Noir (I)); Jasmin Noire (I); Le 

Jasmin; Dahlia Noir (I); Vanille Noire; Fleur d’Intendit (I)). Спостерігаються також 

назви, що сформовані за рахунок топонімів або наближеної до них лексики (Champs 

Elysees (I); Parisienne (I). При формуванні парфумерних назв залучено номінативний 

регістр італійської мови (Acqua Allegoria Flora Rosa (I); Dolce Vita (I); Acqua Delle 

Terre Rosse (I); Gelsomino Nobile (II); Acqua Di Parma Rosse Nobile (II)), а також 

португальської (Escada (I)). Виокремлюються дві назви, які запозичені із санскриту 

(Shalimar (I); Samsara). 

Семантичний потенціал β1-складників розкривається лише перед тими 

споживачами, які володіють відповідними іноземними мовами або мають достатньо 

високий рівень фонових знань. Саме тому ці базові складники більше тяжіють до 
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товарів першого і другого сегментів. Такі β1-складники мають додаткову функцію 

індикатора культур відповідних країн. 

Штучно утворені слова можуть також залучатися для утворення β1-складників 

ПКТ, але ці номінативні утворення є результатом фантазування номінаторів. 

Зарубіжні лінгвісти визначають таке формування слів як утворення лексичних 

одиниць без будь-якої мовної (орфографічної, морфологічної або фонетичної) 

мотивації [232, с. 153; 236, с. 239]. Але питання про фонетичну мотивацію до кінця не 

вирішене, оскільки деякі дослідники вважають, що вона притаманна усім спеціально 

утвореним словам. При формуванні таких слів фонетична мотивація реалізується у 

дотримуванні принципів милозвучності [232, с. 153], що знаходить віддзеркалення у 

виборі характерних для фонетичної системи даної мови комбінації фонем. Але інколи 

принцип милозвучності може порушуватися для досягення більшої виразності, 

специфічності. «Незвичайність виражається у порушенні фонетичної сполучуваності 

фонем, нагромадженні приголосних, а у деяких випадках у повній відсутності 

голосних» [193, с. 70]. За принципом звуконаслідування сформовано два β1-

складники парфумів: Purr (II) – пихкання і коротке уривчасте шипіння кота; Meow (II) 

– муркотіння і мявчання кішки. У цьому ж розділі наводяться ще дві назви для 

кращого унаочнення процесів формування штучно утворених слів. Lancome - α1-

складник, а також компонент β1-складника інтегрованого номінативного комплексу 

товарів уславленої французької парфумерно-косметичної фірми. Компанію було 

засновано у 1935 році парфумером і косметологом Armand Petitjean. Один із 

співробітників запропонував назву “Lancosme” (де “s” не вимовляється) – назву 

замку в районі Loiret. Назва була схвалена але прийнята зі змінами у написанні. Знак 

circumflex з’явився над “o”, заступивши “s”. Пізніше цей знак з’явився у багатьох 

назвах парфумів. L’Oreal назва косметичної компанії була утворена штучно 

засновником - фармацевтом Eugene Schueller, який у 1907 році створив штучну фарбу 

для волосся. Назва сподобалася засновнику через свою милозвучність [35, с. 261-

266]. Формувати такі слова доволі складно, оскільки у цьому випадку не 

застосовуються традиційні прийоми словотворення або словоскладання. Але коли ми 
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вигадуємо нове слово для позначання якого-небудь предмета, нами несвідомо 

керують суб’єктивні відповідності між звуками та предметами [24, с. 214].  

Номінативний корпус туалетних вод налічує 371 β1  номінативних базових 

складників, з яких 52 належать до відантропонімічного регістру (у першому сегменті 

30, у третьому - 22), 44 – до відтопонімічного регістру (у першому сегменті 15 назв, у 

третьому - 29), 149 β1  номінативних складників сформовано за рахунок апелятивної 

лексики (50 назв у першому сегменті, 61 – у другому і 38 – у третьому), запозичення 

використані для формування 126 номінативних базових складників (77 у першому, 39 

у другому, 10 у третьому сегментах), один складник сформований за рахунок штучно 

утвореного слова (О de Lancоme (II)). Результати дослідження подано у таблиці А. 11. 

Одеколонний номінативний корпус містить 169 β1 -складників і на початку 

аналізу демонструє декілька специфічних рис. Першою з них є той факт, що у корпусі 

не виявлено базових складників, які б належали до одеколонів третього сегменту. Не 

виявлено у межах цих складників штучно утворених слів. Антропоніми формують 91 

номінативний базовий складник (62 з них належать до першого, 29 – до другого 

сегментів), топоніми задіяні при створенні 19 номінативних базових складників (2 

назви пов’язані з першим сегментом, 17 – з другим). Апелятивна лексика залучається 

для побудови 21 номінативного базового складника (10 тяжіють до першого сегменту, 

11 – до другого). Традиційні запозичення спостерігаються у 38 базових складниках 

(20 дотичні до першого, 18 – до другого сегменту). Антропоніми формують базові 

складники у традиційний для парфумерної продукції спосіб, як це було детально 

виявлено на прикладі парфумів (Pierre Cardin (I); Pierre Cardin Legend (I); Adidas 

Noves 001 (II); M De Bourbon (I); Lauder Intuition for men (I)). Топоніми вживаються 

для формування назв (Berlin Play boy (I); Royal Copenhagen (II); Cuba Brazil (II)), але 

традиційний топонім Paris не був виявлений у складі β1 номінативних базових 

складників одеколонів. 

Апелятивна лексика вкладається у межі дев’яти ЛСГ, але усі вони виявляють 

ознаки явної або латентної «маскулінності», що підтверджує, що одеколони 

переважно створюються для чоловіків. У лексико-семантичній групі соціальних 



107 
 

 

реалій ознаки «маскулінності» репрезентовані експліцитно (gentleman (I); Tribute for 

Men (II); Bod Man Tresh Guy (II); Bod Man Warrior (II); Halloween Man Rock one (II)), 

ЛСГ психо-емоційного стану репрезентує «маскулінність» імпліцитно (Fierce (II); 

Euphoria (II)), а група явищ ірреального світу не репрезентує ознак «маскулінності» 

зовсім (Angel (II); Alien (II)), але група прояву інтелектуальної та творчої діяльності 

репрезентує «маскулінність» доволі явно (Mustang Sport (I); Road Runner (II); Surf (I)). 

У певній мірі вона репрезентована у субстанціональній групі (Euphoria Gold (II); 

Rocky Man Silver (II); Adrenaline (II) ), а також у групі кольоропозначень (Polo Blue 

(II); Polo Black (II)) і ботанізмів (Cigar Black Wood (I)), зоонімів (Stallion (II); Golden 

Cougar (II)). Група темпоральної сегментації не виявляє ніяких ознак «маскулінності» 

(Weekend (I); Live another Night (II)). 

Ознаки «маскулінності» виявляються при аналізі β1 номінативних базових 

складників, які утворилися шляхом запозичення (традиційно переважно з 

французької мови), де залучаються відповідні лексеми у канві β1-складників (Hypnose 

Homme Cologne (II); Anthracite Pour L’Homme (II); Aqua Pour Homme (I); Invictus (I); 

L’Homme (I); La Nuit De L’Homme (I); Tsar (II)). Специфічним запозиченням з 

німецької мови є оригінальний β1-складник першого одеколону (№4711 Kőlnisch 

wasser (II)). 

Доречно зазначити, що репрезентація «маскулінності» у назвах одеколонів 

реалізується яскраво шляхом комбінування антропонімів з апелятивами (Bulgari Man 

in Black (I); Lauder for Men (I); Rochas Man (I); Versace Eros (I);  Versace Man (I); 

Versace L’Homme (I); Versace pour Homme (I)). Апелятиви, що є компонентами β1 

номінативних базових складників, репрезентовані лексичними одиницями з чітко 

окресленою маскулінною семантикою: man, men, homme. Поєднання двох онімів 

Versace+Eros є також прикладом неймінгової синергії, оскільки обидва імені є 

репрезентами маскулінності. 

Результати аналізу залучення номінативного регістру для формування 

парфумерних β1-складників унаочнені в таблиці А. 11, дані якої свідчать про те, що 

основними джерелами номінативного регістру для формування базових складників 
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парфумів слугують апелятиви (301 назва), запозичення (168 назв) і антропоніми (146 

назв). Домінування β1 номінативних складників відапелятивного походження 

пояснюється тим, що вони охоплюють дев’ять ЛСГ. Позиція β1-складників-

запозичень пояснюється впливом парфумерної традиції, яка завжди пов’язується з 

французькою мовою. Залучається цей номінативний регістр переважно для 

формування β1 базових номінативних складників парфумів першого сегменту 

(спрацьовує ознака соціальної стратифікації, яка втілюється у знанні іноземних мов, 

особливо французької, що традиційно розглядається як відповідний освітній рівень і 

дотичність до вищих верств суспільства). Номінативні базові складники 

відантропонімічного походження посідають друге місце серед парфумів першого 

сегменту (імена уславлених модельєрів, парфумерів дотичні саме до найвишуканішої, 

найякіснішої продукції). 

Подібні тенденції спостерігаються у випадку формування β1-складників 

туалетних вод (які є «блідим віддзеркаленням» парфумів). Номінативним базовим 

складникам одеколонів властиві явні та опосередковані ознаки «маскулінності», це 

засвідчує той факт, що одеколони призначаються переважно для чоловіків. У межах 

одеколонних β1-складників найширше задіяні антропоніми (91 назва), які 

переважають у базових складниках одеколонів першого сегменту. Запозичення 

знаходяться на другій позиції, залучаючи переважно французьку лексику. 

Атропоніми і французькі запозичення слугують імпліцитними маркерами соціальної 

стратифікації. 

Аналіз косметичних (а не парфумерних) β1-складників іншої групи товарів 

(туші для вій (mascara), тіней для повік, губної помади, блиску для губ, лаку для 

нігтів, тонального крему, пудри, тонального крему пудри, рум’ян, живильного крему) 

здійснювався за методикою аналізу парфумерних назв і унаочнений у таблицях А. 12, 

А. 13.  

Загальною характеристикою, яка виявляється при аналізі залучення 

номінативного регістру для формування косметичних β1-складників, є інтенсивне 

залучення апелятивної лексики, яка відповідає утилітарній тенденції, що 
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прослідковується у номінативних комплексах. У межах апелятивної лексики зростає 

тенденція до залучення колірної номінації, що відповідає декоративній дії 

відповідних косметичних засобів. Результати порівняльного аналізу репрезентовано 

у таблиці А. 12. 

Таблиця А. 13 демонструє специфіку залучення номінативного регістру для 

формування β1-складників косметичних засобів. Базові номінативні складники 

косметичних засобів демонструють тенденцію до зменшення залучення антропонімів 

та збільшення питомої ваги залученої апелятивної лексики, що свідчить про 

посилення утилітарних номінативних тенденцій у β1-складниках саме косметичних 

виробів. Залучення штучно утворених слів не спостерігається, практично не бере 

участь у формуванні β1-складників топонімічна лексика. В аспекті сегментного 

розподілу β1-складників помітною є тенденція до уникнення залучення антропонімів 

для формування β1-складників продукції, що належить до третього сегменту. Це саме 

стосується і запозичень. Помітним у назвах косметичних виробів є явище 

номінативної синергії, коли у межах однієї назви залучені елементи різних 

номінативних регістрів.  

Парфумерно-косметичний номінативний регістр, який залучений до 

формування β1-складників інтегрованого номінативного комплексу ПКТ, складається 

з чотирьох основних частин (рисунок А. 14): першою є частина регістру, що має 

відонімне походження (атропоніми і топоніми); друга частина сформована 

складниками, що мають відапелятивне походження; третьою і четвертою частинами, 

відповідно, є запозичення і штучно утворені слова. 

2.4. Взаємодія типів номінації у межах базових складників. 

Процес дослідження взаємозв’язку типів номінації потребує визначення 

статусу початкової (вихідної) одиниці типологічного опису, якою є внутрішня форма 

найменування. Розуміння внутрішньої форми як ознаки номінації є ключовим при 

вивченні парфумерно-косметичної лексики у номінативному аспекті. Це пояснюється 

такими відправними фактами: найпоширенішим способом номінації є номінація 
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шляхом вказування на одну з ознак реалії, що позначається; вибір ознаки номінації 

обумовлює мотивованість лексичних одиниць [182, с. 151-152].   

У нашому дослідженні мотивованість визначається як причиновий зв'язок між 

звуком і смислом, звучанням і значення слова. Будь-яка складна мовна одиниця – 

похідне слово, складне слово, словосполучення – є мотивованою, оскільки її значення 

обумовлене значеннями елементів, що поєднуються у ній. Прості ж мовні одиниці 

можуть бути мотивованими лише як результат семантичного переосмислення або 

звукоуподібнювальних асоціацій [42, с. 34]. У досліджуваному корпусі β1-складників 

до мотивованих відносимо номінативні одиниці як (1) складні за своєю структурою 

(похідні, складні слова, словосполучення), так і (2) прості (значення яких утворено у 

результаті семантичного переосмислення). С. Ульманн визначає (1) мотивованість 

морфологічною (значення слова виникає із значення його частин), (2) мотивованість 

семантичною (значення утворюється як результат переосмислення) [211, с. 256; 266]. 

Серед β1-складників НК є велика група запозичень, що зумовлена парфумерно-

косметичною традицією, яка пов’язана з Італією, Францією, Грецією (Première; 

J’adore; Lunna Rossa; Capture Totale; Terre D’HERMÈS; Dahlia Noir; Mon Jasmin Noir; 

Omnia Coral; Nero Assoluto; Mètèorites Perles ; Hypnôse Drama ; La petite robe noire ; 

Eros). Парфумерно-косметичні назви - запозичення у досліджуваному корпусі β1-

складників належать до розряду немотивованих, оскільки їхня  структура і семантика 

перебувають у компетенції тієї мови (мов), з якої вони були запозичені. При 

первинній номінації мотиваційна ознака позначається словом, в основне значення 

якого входить вказівка на дану ознаку, тобто «смисл імені безпосередньо 

співвідноситься з реалією, що денотується, а через це виникає пряме відображення 

властивості об’єкта, який отримує понятійно-мовне членування, що указує 

безпосередній і автономний шлях до пізнання цього позамовного об’єкта» 

[206, с. 115]. При вторинній номінації вказівка на ознаку, що виокремлюється, 

здійснюється шляхом порівняння або співставлення з іншим предметом, який має такі 

ж ознаки.  
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Здатність мови за допомогою обмежених засобів фіксувати і передавати 

людський досвід полягає у тому, що багато слів можуть передавати не одне, а декілька 

значень, тобто діяти у вторинній семантичній функції [130, c. 231]. Такий розвиток 

семантичної структури слова характерний для β1-складників НК при створенні назв 

ПКТ – семантичних дериватів (СД). У мові СД утворюються у результаті 

переосмислення значення мовних одиниць, коли «деривація значень відбувається 

начебто у середині даного слова» [128, с. 22]. Семантичні деривати виконують 

номінативно-кваліфікативну функцію, сутність якої полягає у номінації та одночасній 

характеризації об’єкта дійсності. Наш підхід до семантичних явищ можна визначити 

як макролінгвістичний. В аспекті макролінгвістичного підходу до семантичних явищ 

під семантичною структурою значення слова розуміється сукупність елементарних 

смислових «сем», де «кожна сема є відображенням у свідомості носіїв мови 

диференціальних рис, що об’єктивно притаманні денотату, або приписуються йому 

даною мовною сферою» [39, с 95]. Розташування сем у семантичній структурі 

значення слова є нелінійним, ієрархічним. У нашому матеріалі, вслід за В. Г. Гаком, 

відповідно до ступеня ієрархічності виокремлено такі семи: (1) архісеми, що 

віддзеркалюють ознаки, які властиві цілому класу об’єктів; (2) диференціальні семи, 

що у своїй сукупності формують ядро значення слова; (3) потенційні семи, які 

відображають різноманітні другорядні ознаки та асоціації об’єкта [42, с. 14-15]. У 

результаті актуалізації потенційних сем, що знаходяться «на периферії смислової 

структури слова», з’являються семантично похідні слова, які «утворюють зв'язок з 

базовим… найменуванням» [206, с. 66] за рахунок інваріативних потенційних сем.  

Семантична деривація має у досліджуваному корпусі β1-складників НК свої 

особливості. В основі назв ПКТ, що утворилися семантичним шляхом, лежать 

універсальні закони «переосмислення значення слова і перенесення наіменування з 

одного об’єкта на інший» [149, с. 167], а саме: метафора і метонімія, які грунтуються 

на схожості різних об’єктів реальної дійсності або їхній суміжності, що дозволяє 

об’єднати під інваріантною мовною формою різні, іноді дуже віддалені одна від одної 

реалії. Аналіз досліджуваного корпусу β1-складників показав, що розповсюдженим 
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способом задіяної семантичної деривації є метафоричне перенесення, яке грунтується 

на схожості ознак двох об’єктів, які не пов’язані у реальній дійсності. Загальна ознака 

(інваріант), на основі якої здійснюється акт семантичної деривації, виокремлюється 

на базі асоціативних зв’язків, які за їхнім онтологічним статусом класифікуються у 

лінгвістичній літературі як інгерентні та адгерентні [206, с. 228]. Поява у 

досліджуваному корпусі β1-складників найменування, створеного шляхом 

переосмислення наявного у мові історичного сформованого і конвенціонального 

закріпленого значення, частіше відбувається як результат виникнення інгерентних 

асоціацій, які «стимулюють переосмислення слова на основі реальної схожості його 

позначуваного з ознаками, які іменуються» [206, с. 233]. Відповідно, в основі 

переосмислення узуального значення лежить зміна денотативної співвіднесеності на 

базі спільної (інваріантної) ознаки. Цей процес зміщення первинної денотативної 

співвіднесеності з об’єкта узуального іменування на новий денотат супроводжується 

відповідними стадіями перетворення семної структури значення мовного знака: 

(1) нейтралізується архісема, що співвідноситься з узуальним денотатом; 

(2) утворюється підгрунтя, на якому може формуватися потенційна сема, що 

співвідноситься з новим денотатом.  

При утворенні β1-складника НК – семантичного деривата одна архісема 

замінюється іншого, а спільність двох значень визначається інваріантною 

потенційною семою значення. За своєю структурно-семантичною характеристикою 

β1-складники НК, що утворилися на основі метафоричних перенесень наіменувань, 

розмежовуються на такі групи: (1) слова – усі найменування – парфумерно-

косметичні назви складаються із назв об’єкта, на схожість з яким указується 

(sensuelle; solutions; perceive; premiere; eros), (2) словосполучення: (а) найменування 

– парфумерно-косметичні назви складаються з назви об’єкта, який порівнюється, і 

атрибутивного складника (rare sapрhires; blooming bouquiet; cool water; olive oil; 

hypnotic poison; citrus chill; garden of Eden), (б) найменування – парфумерно-

косметичні назви складаються з назви, яка підпадає під переосмислення, і 

атрибутивного складника (Montblanc Legend; color designer; man extreme; blanc 
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expert; terre d’Hermès; Lady million; 1 million; homme sport; bright crys tal; Versace 

crystal noir; a new platinum night; for a way; slip into…; secret fantasy kiss). У другій 

групі виявляється опосередкована репрезентація семантики атрибутивного 

компонента складної парфумерно-косметичної назви, що безпосередньо спрямована 

на об’єкт позначення.  

Спільним інтегральним підґрунтям для усіх зазначених парфумерно-

косметичних назв є взаємозв’язок механізмів первинної і вторинної номінації. 

Змішаний характер номінації при такому позначенні позамовних об’єктів полягає у 

сполученні компонентів з прямономінативною денотативною характеристикою, це β2 

-складники (eau de parfum; mascara; eau de toilette; cream; eau de cologne), що 

безпосередньо спрямовані на об’єкт, з переосмисленою атрибутивною  частиною 

(bright crystal; a new platinum night), опосередковано спрямовані на об’єкт пізнання. 

Наприклад, у парфумерній назві Versace Eros Eau de Toilette spray The new fragrance 

for men семантичний дериват Eros приписує об’єкту екстралінгвістичної дійсності – 

туалетній воді – ознаку володіння сильною магією сексуальної чоловічої 

привабливості. У цьому випадку актуалізації потенційної семи сприяють фонові 

знання номінатора і реципієнта: Eros – «міфічний персонаж» (архісема) + «влада над 

почуттям кохання» (потенційна сема).  

Вторинна оказіональна номінація, що віддзеркалена у β1-складниках НК, 

відбувається на базі зсуву денотативної співвіднесеності за рахунок переносу спільної 

ознаки з об’єкту первинної номінації на об’єкт вторинної номінації. Механізм 

вторинної оказіональної номінації детально висвітлений Е.C. Азнауровою [4, с. 93-

97], він і використовується в нашому дослідженні. Якщо аналізувати семантику β1-

складника парфумерних товарів, то на перший план виходить наявність загальної 

ознаки, яка описується спільною семою «приємний аромат, пахощі» Туалетна вода 

(β2-eau de toilette), що має β1-складник Purple Lilac, отримала свою назву як результат 

багатостадійного процесу. Purple lilac визначається через свою словникову дефініцію 

«a bush or small tree with sweet-smelling purple or white flowers» [331]. Відбувається 

приглушення архiсеми «bush, small tree». Утворюється оказіональна сема «eau de 
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toilette» Відбувається зсув сем «bush, small tree» → «eau de toilette» Актуалізується 

потенційна сема «sweet smelling”. Утворюється оказіональна сема «smell nice», що 

співвідноситься із словниковою дефініцією β2-складника «eau de toilette» “a liquid 

containing a small amount of perfume, used by womеn to make them feel fresh and smell 

nice» [338, с. 497]. У результаті цього багатостадійного процесу відбувся зсув 

первинної денотативної співвіднесеності на грунті перенесення спільної ознаки з 

об’єкта первинного (узуального) найменування (яким у цьому прикладі є рослина 

бузок «purple lilac») на об’єкт вторинного (оказіонального) найменування (яким у 

цьому прикладі є туалетна вода «eau de toilette»). Ознака об’єкту первинного 

найменування «sweet-smelling» стає провідною, вона приписується предмету 

вторинного найменування. На грунті цієї ознаки реалізується акт оказіонального 

найменування. Оказіональне перейменування відбувається завдяки зсуву 

денотативної співвіднесеності, приглушення узуальної денотації, появі оказіональної 

референції.  

Аналогічним є процес найменування парфумів (β2 – eau de parfum) як результат 

процесу оказіонального перейменування. Об’єктом первинного найменування є 

помаранчевий цвіт «Orange blossom», що має словникову дефініцію «is the fragrant 

flower of the citrus sinensis (orange tree). It is used in perfume making» [336]. У результаті 

приглушення архісистеми «flower» відбувається зсув семи з послідовним 

індукуванням оказіональної семи «eau de parfum». У результаті перерозподілу сем 

актуалізується потенційна сема «fragrant». Утворюється оказіональна сема «fragrant 

or pleasing odor», що співвідноситься із словниковою дефініцією β2-складника «eau 

de parfum» «substance prоducing a fragrant or pleasing odor; esp, a volative oil, as that 

extracted from flowers, or a substance like this prepared synthetically» [333]. Як наслідок 

цього процесу відбувається нашарування на актуалізовану потенційну сему 

«fragrant» оказіональної семи «pleasing odor». 

Якщо аналізувати семантику β1-складника гримувальних товарів, то на перший 

план виходить наявність загальної ознаки, яка описується спільною семою «колір, 

забарвлення». Туш для вій (β2 - mascara), яка має β1-складник Super magnify Black, 
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отримала свою назву як результат процесу оказіонального перейменування. До 

семного аналізу залучається ядерний компонент фразової номінативної одиниці 

Black, що має словникову дефініцію «having the darkest colour there is, like the colour 

of coal or a  very dark night» [331]. У результаті приглушення архісеми «colour of coal 

or a very dark night» відбувається зсув семи з послідовним індукуванням оказіональної 

семи «mascara» У результаті перерозподілу сем актуалізується потенційна сема 

«dark». Утворюється одночасно оказіональна сема «dark», що співвідноситься із 

словниковою дефініцією β2-складника mascara «a thick dark liquid make-up that is used 

to make eyelashes dark make them appear thicker and longer» [331]. У результаті цього 

процесу відбувається нашарування і співпадіння актуалізованої потенційної та 

оказіональної сем «dark». Губна помада (β2 - lipstick), що має β1-складник Red Apple, 

отримала цю назву у результаті багатостадійного процесу. Red Apple визначається 

через співпокладання двох словникових дефініцій, які розкривають семантику цієї 

фразової номінативної одиниці: «Red – having the colour of blood» [335], «Apple – a 

round fruit with firm, white flesh and a green, red, or yellow skin» [331]. Відбувається 

приглушення архісеми «fruit». Утворюється оказіональна сема «lipstick», відбувається 

зсув сем «fruit» → «lipstick». Утворюється оказіональна сема «colour», що 

співвідноситься із словниковою дефініцією β2-складника lipstick «something used for 

adding colour to your lips, in the shape of a small stick» [335]. Ознака об’єкту первинного 

найменування «red» стає провідною, вона приписується об’єкту вторинного 

найменування, підкреслюючи той факт, що губна помада має колір червоного яблука. 

Блиск для губ (β2 – lip gloss), що має β1-складник Pink, отримав свою назву після 

процесу оказіонального перейменування. До семного аналізу залучається 

номінативна одиниця-слово Pink, що має словникову дефініцію «of a pale red colour» 

[331]. У результаті приглушення архісеми «red» відбувається зсув семи з послідовним 

індукуванням оказіональної семи «lip gloss». У результаті перерозподілу 

актуалізується потенційна сема «pale colour». Утворюється оказіональна сема «very 

shiny», що співвідноситься із словниковою дефініцією β2-складника lip gloss  «a 

substance used to make lips look very shiny» [338, с. 943]. Але при семантичному аналізі 



116 
 

 

β1-складника живильних кремів на перший план виходять тактильні характеристики 

цих засобів, а саме: м’якість на дотик, ніжність. Живильний крем (β2 – cream), що має 

β1-складник Gentle peeling, отримав цю назву як результат багатостадійного процесу. 

У номінативній одиниці-словосполученні провідна позиція належить атрибутиву 

gentle, що визначається словниковою дефініцією «calm, kind, or soft» [331]. 

Відбувається приглушення архісем  «calm, kind». Утворюється оказіональна сема 

«cream». Відбувається актуалізація потенційної семи «soft», що співпадає з 

утвореною оказіональною семою «soft substance», яка співвідноситься із словниковою 

дефініцією β2-складника cream «a soft substance that you rub into your skin» [331]. 

Але у випадку залучення явища синестезії до процесу оказіонального 

перейменування спільна ознака, що уможливлює зсув денотативного 

співвідносеності, визначається опосередковано. У випадку, коли тактильні відчуття 

застосовуються для позначення одоративних відчуттів, спостерігається метафоричне 

перенесення. Парфуми (β2 – perfume) мають β1-складник Cashmere Mist, у цій 

номінативній одиниці – словосполученні провідна позиція належить атрибутиву 

Cashmere, що має словникову дефініцію: «a type of fine soft wool» [335], «very soft, 

expensive wool material that is made from the hair of goats from Kashmir» [331]. 

Відбувається приглушення архісеми «wool material» та індукування оказіональної 

семи «perfume». Але замість актуалізації потенційної семи «very soft» актуалізується 

потенційна сема «expensive». При цьому у словниковій дефініції β2-складника 

«Parfume often indicates a strong, rich, smell» [341], актуалізується потенційна сема 

«rich». Відбувається нашарування двох сем «expensive» і «rich». Словникові дефініції 

цих двох сем («expensive» costing a lot of money [338, с. 547], «rich» someone who is rich 

has a lot of money and valuable possessions [338, с. 1413]) допомагають зрозуміти, що у 

назві парфумів утворюється оказіональна сема, яка підкреслює специфіку аромату, а 

також його цінову співвіднесеність «rich», «expensive» smell. Таким чином, шляхом 

актуалізації потенційної семи, не першорядної, а другорядної, характеризуються 

ольфакторні властивості парфумів. У випадку, коли психо-емоційні відчуття 

застосовуються для позначення одоративних відчуттів, теж спостерігається 
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метафоричний процес. Парфуми (β2 – perfume) мають β1-складник Passion. Ця 

номінативна одиниця-слово має словникову дефініцію: «is a strong feeling of love or 

enthusiasm, especially in the context of a sexual relationship; a very powerful feeling, for 

example, of sexual attraction, love, hate, anger, or other emotions» [344]. Відбувається 

приглушення архісеми «feeling, emotion». Утворюється потенційна сема «perfume». 

При цьому у словниковій дефініції β2-складника «Perfume often indicates a strong, rich 

smell» [341] актуалізується потенційна сема «strong». Відбувається нашарування двох 

сем «strong», «powerful». Словникові дефініції цих двох сем («strong» having a taste or 

smell that you notice easily [338, с. 1648], «powerful» having a lot of power or influence 

[338, с. 1648]) допомагають зрозуміти, що у назві парфумів утворюється оказіональна 

сема, яка розкриває особливості аромату «strong smell». У такий спосіб 

характеризується ольфакторні властивості парфумів, отримуючи відповідну оцінку в 

β1-складнику. У випадку, коли зорові відчуття залучаються для позначення 

одоративних відчуттів, має місце метафоричне перенесення. Парфуми (β2 – perfume) 

мають β1-складник Red. Ця номінативна одиниця-слово має словникову дефініцію: 

having the colour of fresh blood [331]. Відбувається приглушення архисеми «colour», 

утворюється оказіональна сема «perfume». Актуалізується потенційна сема «fresh». У 

словниковій дефініції  β2-складника («Perfume often indicates a strong rich smell. 

Fragrance is usually applied to a sweet, delicate, and fresh smell» [341]) актуалізується 

потенційна сема «fresh smell». Словникова дефініція лексичної одиниці  fresh «taste / 

smell etc. [usually before noun] pleasantly clean or cool» [338, с. 644] підтверджує, що у 

назві парфумів утворюється оказіональна сема, яка розкриває особливості аромату 

«fresh smell». У такий спосіб характеризується ольфакторні властивості парфумів, 

отримуючи відповідну оцінку в межах β1-складника. 

У випадку залучення емоційно-психічних відчуттів для позначення зорових 

відчуттів теж має місце метафоричне перенесення. Туш для вій (β2 – mascara) має β1-

складник Irresistible Sexy. Ця номінативна одиниця-словосполучення визначається 

словниковими дефініціями: Irresistible «impossible to refuse, opposite, or avoid because 

it is too pleasant, attractive, or strong» [331], «- too attractive and tempting to be resisted» 
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[331], Sexy «sexually attractive or exciting» [340]. Відбувається приглушення архісеми 

«sexually», утворюється оказіональна сема «mascara». Актуалізується потенційна 

сема «attractive». У словниковій дефініції β2-складника («mascara is a dark substance 

used to colour your eyelashes and make them look thicker» [335]) актуалізується 

потенційна сема «colour». А словникова дефініція лексичної одиниці colour «the 

appearance of something as a result of the way it reflects light, especially when its 

appearance is very bright or is made up of a lot of different colours» [338, с. 295] 

підтверджує, що у назві туші утворюється оказіональна сема, яка розкриває 

особливості оптичних характеристик цього засобу «attractive colour». У такий спосіб 

характеризуються оптичні, колоративні властивості, отримуючи відповідну оцінку у 

межах β1-складника. Коли тактильні відчуття застосовуються для позначення зорових 

відчуттів, спостерігається метафоричне перенесення. Пудра (β2 – face powder) має β1-

складник Velvety. Ця номінативна одиниця-слово має словникову дефініцію: «having 

the character of velvet as in being soft, smooth, thick or richly hued» [339]. Відбувається 

приглушення архісеми «velvet», утворюється оказіональна сема «face powder». 

Актуалізується потенційна сема «soft». При цьому у словниковій дефініції β2-

складника «face powder is skin-coloured powder used on the face to make it look less shiny 

and more attractive» [331] актуалізується потенційна сема «coloured». Сполучення 

двох сем «soft» і «colours» знаходить своє відображення у словниковій дефініції: «soft 

colours or light are pleasant and relaxing because they are not too bright» [338, с. 1572]. 

При цьому семи «smooth», «thick» не сполучаються з семою «colour». У такій спосіб 

за рахунок актуалізації однієї семи «soft», що співвідноситься одночасно і з 

тактильними, і оптичними властивостями, здійснюється колірна номінація пудри. 

Процес оказіонального перейменування може справляти хибне враження на 

реципієнта, створюючи ілюзію залучення явища синестезії. У випадку живильного 

крему (β2 – cream) виявляється β1-складник Organic Vanilla. Словникова дефініція 

ядерного компоненту цієї номінативної одиниці-словосполучення (Vanilla «a 

substance obtained from vanilla pods or produced artificially and used to flavor foods or to 

import a fragrant scent to cosmetic preparations» [335]). Словникова дефініція β2 
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родового номінативного складника (cream «a soft solid or thick liquid containing 

medicaments or other specific ingredients, applied externally for a prophylactic, 

therapeutic, or cosmetic purpose» [333]) засвідчує, що сема «soft» є провідною при 

визначені крему. Ця тактильна характеристика є даністю і існує незалежно від β1-

складника, який номінує косметичний продукт не в аспекті його головної, провідної 

характеристики «soft» а у невластивій спосіб, підкреслюючи саме ольфакторну 

характеристику «fragrant scent». Таким чином має місце незалежне співіснування у 

межах НК живильного крему двох номінативних складників. β2-складник номінує 

косметичний засіб живильним кремом, а його основна характеристика «soft» є 

даністю. У той же час β1 номінативний базовий складник номінує косметичний засіб, 

висуваючи на першу позицію саме одоративну, ольфакторну характеристику. У 

цьому прикладі явище синестезії не залучене до процесу номінації. 

Семантичне структурування β1-складників НК є віддзеркаленням не лише 

відносин, що існують між об’єктами позалінгвальної дійсності, але і результатів 

пізнання людиною, як членом певного мовного колективу, конкретного відбитку 

реальної дійсності з усіма властивими йому особливостями. Було виявлено, що β1-

складник НК є провідним номінативним утворенням, яке характеризує властивості 

номінованого ПКТ. Цей β1-складник є наслідком і віддзеркаленням сукупності 

взаємодії декількох типів номінації, серед яких домінує вторинна і повторна. В основі 

β1-складника лежить СД, який формується шляхом метафоричного перенесення або 

переосмислення.   

Висновки до другого розділу. 
Дослідження структурно-функціональної організації неймінгового простору 

парфумерно-косметичних назв з метою виокремлення ознак соціальної стратифікації 

дозволило дійти таких висновків: 

1. Назва ПКТ є співіснуванням двох взаємопов’язаних просторів: 

інформаційного і неймінгового. Інформаційний простір сформований усією 

сукупністю залучених лексичних одиниць, що формують графічне поле парфумерно-

косметичної назви. Інформаційний простір назви ПКТ складається в середньому з 7-
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8 лексичних одиниць. Неймінговий простір окреслюєтьтся номінативними 

складниками, що вибудовують квазідискретний, поліскладниковий номінативний 

комплекс.  

2. НК складається з чотирьох номінативних складників, які зумовлюють 

інтегровану характеристику ПКТ. α1-складник є провідним атрактантом у товарному 

розмаїтті, має формальне обмеження номінативного регістру. β1-складник має 

конотативне значення і не має обмежень номінативного регістру. β2-складник НК діє 

як товарознавчий класифікатор, функціонує у жорстких рамках номінативного 

регістру терміносистеми. γ1-n-складник репрезентує додаткову інформацію. Провідна 

позиція у межах НК належить β1-складнику. У межах НК здійснюється і структурно-

семантична взаємодія, яка реалізується шляхом повної або часткової редуплікації 

номінативних складників або компонентів цих складників. Соціальна стратифікація 

відображається шляхом залучення атрибутів соціального статусу, з яких провідним 

атрибутом соціального статусу є майновий стан особистості. Номінативний складник 

α1 є формально умовним і конвенціональним маркером соціальної стратифікації 

потенційних реципієнтів. Конвенціональність цього складника виявляється у тому, 

що його лінгвістична приода не відображає соціальної стратифікації, а сам складник 

лише співвідноситься з відповідною ціною і відповідною позицією брендового 

складника на парфумерно-косметичному ринку. Номінативний складник β2 

віддзеркалює експліцитну соціальну стратифікацію у межах саме парфумерних 

товарів (eau de parfum > eau de toilette > eau de cologne), оскільки парфуми є 

конвенціонально дорожчими виробами, а одеколони належать до дешевшої 

продукції. Туалетні води знаходяться у медіальній позиції. Конвенціональність α1- і 

β2-складників виявляється при їх порівнянні з ціновими параметрами відповідних 

парфумерно-косметичних товарів.  

3. Номінативний простір описується співпокладанням трьох структурних 

моделей. Перша модель демонструє випадок, коли під спільним α1-складником 

розгортається розгалужена система, що має у своєму складі автономне співвіснування 

β1- і β2-складників. Це відповідає випадку, коли під егідою α1-складника 
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вибудовується система індивідуальних β1-складників, кожний з яких співвідноситься 

із своїм відповідним β2-складником. Друга можель описує випадки, коли α1- і β2-

складники не є варіативними, а варіативність реалізується за рахунок різноманітних 

β1-складників. Між сталими брендовим складником α1 і родовим складником β2 існує 

розмаіття базових складників β1. Третя модель містить два незмінних складники (α1, 

β1), а вся варіативність реалізується у межах β2-скдажника. Під сталими бредовим 

складником α1 і базовим складником β1 існує розмаіття родових складників β2. 

4. β1-складники НК створені шляхом залучення п’яти джерел номінативного 

регістру, розмежовуються на дві основні групи. До першої належать назви 

відонімного походження, до другої групи належать назви відапелятивного 

походження. Помітну позицію посідають назви-запозичення, а залучення штучно 

утворених слів є спорадичним і малопомітним.  

5. Номінативний інвентар, який задіяний для формування β1-складників НК, 

включає номінативні одиниці – слова, номінативні одиниці – словосполучення, 

номінативні одиниці – речення. У межах β1-складників-слів словотвірний інвентар 

розширюється за рахунок залучення афіксальних дериватів. Провідну позицію мають 

номінативні одиниці – словосполучення. У структурному типі вони поділяються на 

без’ядерні і ядерні. 

6. Соціальна стратифікація здійснюється шляхом залучення системи 

атрибутів соціального статусу. Центральним або провідним атрибутом соціального 

статусу є майновий стан споживача ПКТ. Соціальна стратифікація відображена у 

межах НК імпліцитно, конвенціонально в залежності від того, до якого ринкового 

сегменту належить товар. Його сегмента приналежність пов’язується з α1-складником 

НК. Соціальна стратифікація імпліцитно репрезентована у межах β2-складника і 

визначається у шкалі (парфуми, туалетна вода, одеколон) якісними характеристиками 

товарів, які супроводжуються відповідними родовими складниками. Приналежність 

ПКТ до відповідного ринкового сегменту визначається ціною за одиницю субстанції 

(1 ml). Це дозволяє визначити функцію α1-складника як основного маркера якості, 

ціни, приналежності до відповідного ринкового сегменту. 
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7. Основним процесом, який задіяний при формуванні β1 номінативного 

базового складника є вторинна оказіональна номінація, у межах якої виокремлюються 

метафора і метонімія. 

8. Основні наукові положення цього розділу було висвітлено у чотирьох 

одноосібних публікаціях дисертантки [44; 45; 51; 52; 259]. 
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РОЗДІЛ 3. СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРФУМЕРНО-

КОСМЕТИЧНИХ НАЗВ З ОЗНАКАМИ 

СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ 
 

Ознаки соціальної стратифікації, які репрезентуються атрибутами соціального 

статусу в межах усього інтегрованого НК, а також його виокремлених складників, 

розкриваються шляхом дослідження семантичної системи НК і його складників, а 

саме семантичної підсистеми, яка розкриває семантику атрибутів соціального 

статусу. Соціостратифікаційна семантична підсистема була у першому наближенні 

розглянута у межах α1-, β1- складників у Розділі 2. У центрі дослідження Розділу 3 

опиняється β1-складник, а саме його семантична підсистема. Оскільки β1-складники 

характеризують властивості парфумів, гримувальних засобів і живильних кремів, 

репрезентуючи їх у вигляді НБС, де номінативні процеси у межах β1-складника 

спрямовані на номінацію ольфакторних, оптичних і тактильних властивостей 

відповідних ПКТ, то при цьому необхідно враховувати явище синестезії, яке 

розглядається як механізм концептуальної метафори, коли застосовуються  знаки 

одних відчуттів на позначення інших [180, с. 647-648]. Це метафоричне перенесення 

накладає свій відбиток на номінативні процеси у межах β1-складника. Але семантична 

підсистема β1-складників отримує свою завершеність, коли враховуються 

мотиваційні ознаки, які слугують підгрунттям для формування β1-складників. 

3.1. Вплив мотиваційних ознак на семантичні характеристики базових 

номінативних складників 

У комплексі людського пізнання природи, довколишнього світу склався певний 

комплекс мотиваційних ознак, який відрізняє об’єкти – ПКТ від денотатів інших 

лексичних сфер і може бути репрезентований набором моделей семантичного 

переходу, що реалізуються у мові з різним ступенем продуктивності: колір → 

найменування: Blаck Suede Touch; розмір → найменування: Little Black Dress; частина 

тіла → найменування: Foot Works; дія – фізіологічний вплив → найменування: 
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Naturals Body Moisturеsing; дія – тактильна характеристика → найменування: Silken 

Foundation; запах → найменування: Citrus Chill; сезон → найменування: Summer 

White Sunset; місце дислокації → найменування: Urban Edge. Основні ознаки 

номінації у рамках проаналізованої лексичної групи обумовлені позамовними 

чинниками і пов’язані з найсуттєвішими характеристиками, специфічними 

відмінностями ПКТ: забарвленням (кольором), ароматом, фізіологічною дією, 

текстурою. Специфіка дослідження наіменувань предметів навколишнього світу 

полягає у тому, що лише одного лінгвістичного підходу без звертання до 

позалінгвальної сфери виявляється недостатньо. Виокремлення мотиваційної ознаки 

у кожному випадку пов’язане з позалінгвальними чинниками – властивостями і 

якостями реалій, що називаються.  

Навіть у тих випадках, коли етимологічна структура номінативної одиниці 

здається зовсім очевидною, при визначенні мотива найменування часто буває 

неможливо обійтися без наукових, технологічних, практичних, побутових, 

об’єктивних відомостей про денотат – самий об’єкт (ПКТ), оскільки у мові 

об’єктивуються результати пізнавальної діяльності людини, а «… номінація пов’язує 

світ дійсності зі світом, встановлює кореляцію між предметом і обраним для його 

назви мовним відрізком, з’єднує точку простору екстралінгвістичного з точкою 

простору мовного» [126, с. 8]. Для найменувань ПКТ у відповідності до 

позалінгвального номінативного потенціалу виокремлюється п’ять типів 

мотиваційних ознак (таблиця Б. 1), які розмежовуються на відповідні підтипи, яких 

нараховується 11. Останні можуть поділятися на варіанти підтипів мотиваційних 

ознак. Перехід від типу мотиваційної ознаки до її підтипу, а далі до варіанту підтипу 

мотиваційної ознаки можна розглядати як поглиблення уточнення, підкреслення 

специфічних, квазііндивідуальних властивостей денотата, які формують підгрунтя 

для подальшого формування β1-складника. Виявлені ознаки номінації можна 

класифікувати з логічної точки зору як суттєві-несуттєві, від’ємні -невід’ємні тощо 

[109, с. 247; 370]. Предмет може бути позначений за будь-якою ознакою. Головна 

умова – щоб ця ознака мала відношення до об’єкта, що позначається, як до 
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представника класу об’єктів. У нашому випадку доречно розмежувати мотиваційні 

ознаки на дві основні групи: (1) власні, описові ознаки денотата; (2) відносні ознаки 

денотата, що віддзеркалюють зв'язок даного об’єкта з іншим (просторові відносини, 

послідовність, приналежність тощо). Серед вищенаведених мотиваційних ознак 

об’єктів – ПКТ до першої групи можна віднести:  (1) зовнішньo-диференціальні, які 

корелюють із зоровими відчуттями реципієнта у процесі ознайомлення з 

відповідними ПКТ. У першу чергу це оптичні, колоративні властивості. Але при 

спогляданні ПКТ у реципієнта можуть виникати асоціації з об’єктами позамовної 

дійсності. Самі об’єкти позамовної дійсності можуть бути як неістотними 

предметами, рослинами, так і людськими істотами. Сюди належать також (2) 

інклінативні, які корелюють з тактильними відчуттями, що виникають у реципієнта 

при використанні відповідних ПКТ. Тактильні відчуття можуть узагальнюватися як 

соматичні (відчуття тепла, прохолоди, прискорення кровообігу, гіперемії). Це може 

бути і прояв маскувальної дії ПКТ, або нейтралізація небажаних фізіологічних 

процесів (млявий кровообіг у шкірі, низький м’язовий тонус). Завершують першу 

групу (3) квалітативні, які корелюють у першу чергу з одоративними відчуттями 

реципієнта при тестуванні парфумерної продукції. Ольфакторні властивості виходять 

тут на першу позицію. Але не треба забувати про органолептичні відчуття, коли 

враховуються смакові характеристики губних помад, блиску для губ, контурних 

олівців для корекції форми губ. Не може залишатися осторонь і агрегатний стан ПКТ, 

оскільки консистенція може віддзеркалюватися опосередковано як мотиваційна 

ознака. До другої групи належать (4) локативні, що корелюють з географічними 

реаліями, а фактично позначають місце походження сировини, яка застосовується у 

виробництві ПКТ, місце виробництва, або розташування офісу фірми. Завершують 

цю групу (5) темпоральні, які слугують латентними шляхами репрезентації поради 

потенційним реципієнтам, коли саме використовувати ПКТ, у який час він діє 

найкраще. Наприклад, в основі β1-складника губної помади лежить власна ознака 

об’єкта (зовнішньо-диференціальна - колір) Rose Pink; Shimmering Violet, а у β1-

складниках інших об’єктів віддзеркалена відносна локативна ознака, так лак для 
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нігтів має назву Coral Reef, парфуми з назвами Hawaiian Shores; Acqua di Parma; 

Seventh Heaven. Доречно зазначити, що у β1-складниках можуть поєднуватися дві 

мотиваційні ознаки: відносна локативна (Parma) і власна квалітативна (Acqua) Acqua 

di Parma. Парфумерно-косметичні β1-складники, які побудовані на підставі схожості 

з об’єктами позамовної дійсності, доречно розглядати як такі номінації, у підгрунті 

яких лежать власні мотиваційні ознаки денотата, оскільки позамовним підгрунтям 

оціночних наіменувань зрештою слугують власні ознаки об’єкта, що безпосередньо 

властиві йому [25, с. 236]. За характером мотиваційної ознаки можна виокремити 

відповідно два типи номінації β1-складників: першим є кваліфікативна номінація, що 

реалізується через вказівку на власні, описові ознаки денотата; другим є релятивна 

номінація, яка реалізується шляхом вказівки на відносні ознаки денотат. Ці принципи 

накладаються на виокремлені п’ять типів мотиваційних ознак і визначаються як два 

типи номінації (кваліфікативна і релятивна), що співвідносяться з базовими типами 

мотиваційної ознаки (власна і відносна) (таблиця Б. 1). У межах кваліфікативної 

номінації спостерігаються мотиваційної ознаки: (1) Зовнішньодиференціальна, (2) 

Інклінативна, (3) Квалітативна. У межах релятивної номінації виоокремлюються два 

типи мотиваційної ознаки: (4) Локативна, (5) Темпоральна. Наскрізна нумерація пяти 

типів мотиваційних ознак зберігається як числівник при подільшій диференціації 

підтипів мотиваційної ознаки, а також варіантів підтипу мотиваційної ознаки (як 

наведено у таблиці Б. 1). Відповідно, (1) Зовнішньодиференціальна мотиваційна 

ознака розмежовується на три підтипи мотивацйіної ознаки: (1/1) Колір, (1/2) 

Асоціацію з об’єктами позамовної дійсності. Останній підтип, у свою чергу, 

розмежовується на відповідні варіаенти: (1/2/1) Асоціація з неістотними предметами, 

(1/2/2) Рослинами, (1/2/3) Людиною. Третім підтипом є (1/3) Специфічно-

диференціальна ознака. Другий тип мотиваційної ознаки (2) Інклінативної 

розмежовується на два підтипи: (2/1) Фізіологіічна дія, (2/2) Декоративно-

маскувальна дія. Третій тип мотиваційної ознаки (3) Квалітативної розмежовується 

на три підтипи: (3/1) Запах, (3/2) Смак, (3/3) Консистенція (таблиця Б. 1). 
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У межах релятивної номінації спостерігаються два типи мотиваційної ознаки: 

(4) Локативна, (5) Темпоральна. Локативна відповідає (4/1) Географічному 

розташуванню і розпадається на три варіанти підтипу: (4/1/1) Топоніми, (4/1/2) Місце 

виробництва, (4/1/3) Кліматичні зони. Темпоральна мотиваційна ознака  

розмежовується на два підтипи: (5/1) Сезонна асоціація, (5/2) Асоціація з добовими 

проміжками. Уся багатоступенева система мотиваційних ознак схематично 

зображена у таблиці Б. 1. Відповідно, у кваліфікативних номінаціях отримали 

віддзеркалення певні власні характеристики ПКТ. (1/1) Колір. Назви, які утворені за 

цим підтипом мотиваційної ознаки, складають найчисельнішу групу. Обумовлено це 

великою значущістю кольорової ознаки у номінації ПКТ, особливо деяких груп. 

Стосується це у першу чергу груп тих ПКТ, які використовуються для візуального 

декоративного ефекту. У випадку цих товарів колірна номінація реально 

віддзеркалює оптичні властивості денотата: Really Rosy; Rockin Red; Rose Pink; Vivid 

Violet; Pastel Pink; Blackest Black 31409; Cosmic Brown 32745; Passionate Red 23039; 

Natural Beige 12668. З 11 основних кольоропозначень англійської мови [239; 

298, с. 11] усі залучені до кольорної номінації ПКТ. При цьому має місце 

опосредкована колірна номінація, коли зазначається не безпосередньо колір, а 

речовина і продукт (субстанція) з характерною колористичною ознакою (Delux 

Chocolate 45327; Mercurys Metal 76257; Gleaming Gold 96674; Honey Gold 88915; 

Golden Peach 88914; Ivory 35115; Shell 03569). Що стосується сполучальних 

можливостей кольоропозначень у β1-складниках ПКТ, то проаналізовані 

парфумерно-косметичні назви реалізують валентність  [197, с. 47] у переважній 

більшості з прикметниками Red, Pink, Rose, які імплікують традиційну базову палітру 

засобів з декоративним ефектом (Pink Sunrise; Berry Pink; Frosen Rose; Sparkling 

Warm Rose; Twinkle Pink; Country Rose; Pleased Pink; Kare Red; Red Kiss; Rockin Red; 

Red Cream; Slicked Red). Прикметник лише специфікує, який саме відтінок домінує 

або більш за все привертає до себе увагу у забарвленні реалії. До групи найменування 

за кольором прилягають назви, які не включають до свого складу чистого позначення 

кольору, але позначають забарвлення денотата. В цій групі поєднуються кольорові 



128 
 

 

асоціації з певними субстанціями, зокрема, у цій групі акцентується колір природних 

мінералів, які слугують еталонами колористики, також метали і сплави (ртуть Hg, 

мідь Cu, золото Au, бронза Cu+Sn), коштовні камені (бірюза, корал), харчові продукти 

(лате крем, капучино), а саме: Copper Connection; Cаressing Coral; Sequined Turquoise; 

Mercurys Metal; Gleaming Gold; Ivory; Shell; Bronze Treasure; Latte Cream; 

Cappuccino; Copper Sensation. (1/2) Мотиваційна ознака, що вказує на схожість, 

суміжність (асоціації) денотата з неістотними  (1/2/1)  або істотними (1/2/3) 

предметами отримує своє мовне втілення за допомогою вторинної (опосередкованої) 

номінації, яка реалізується шляхом семантичної деривації. Домінуючим видом 

семантичної деривації у досліджуваному β1-складників є метафора. При цьому для 

метафоричного позначення подібних суттєвих реалій відбувається залучення лексики 

інших семантичних класів [228, с. 95]. Парфумерно-косметичні назви виникають у 

результаті метафоризації слів, що позначають найвідоміші реалії із оточення людини, 

а також саму людину. Відповідно, до семантики опорних найменувань у дослідженні 

залучають три види парфумерно-косметичних метафор: (1/2/1) метафори, що виникли 

на базі аналогії з неістотними предметами; (1/2/2) метафори, що виникли на базі 

аналогії з істотними предметами; (1/2/3) метафори – антропоморфізми. 

Одним із поширених видів метафоричного перенесення є уподібнення одного 

неістотного денотата іншому. Привертають увагу парфумерні назви, які утворилися 

на підставі еквівалента вартості, вишуканості, рідкісності, краси, що асоціюються з 

коштовними каменями. У першу чергу це стосується парфумів (Omnia Amethyste; 

Omnia Coral; Bright Crystal; Yellow Diamond; Rare Pearls; Rare Sapphires). У цьому 

випадку на перше місце виходить не кольорова, оптична характеристика (переважна 

більшість парфумів мають жовтувато-лимонне забарвлення, що зумовлене вмістом 

природних (рослинних) складних ефірів), а саме вартість, висока якість парфумів. До 

цієї групи наближена група парфумерних назв, які утворилися на підставі асоціації з 

термінологією високої моди, модельного бізнеса (Little Red Dress; Little Black Dress; 

Little White Dress). Тим самим підкреслюється приналежність товарів до світу високої 

моди, витонченості, елегантності, вишуканого смаку. Доволі об’ємною є група 
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парфумерних назв, які виникли у результаті метафоризації назв рослин-ботанізмів 

(1/2/2). При утворенні ботанікометафоричних назв використовується метафоричне 

перенесення назви на підставі схожості об’єкта – ПКТ за запахом, забарвленням, 

відчуттям свіжості, ніжності або бадьорості, емоційного піднесення, млосності 

(Thailand Lotus Flower; Japanise Sake and Rise; Pomegranate and Mango; Juicy 

Watermelon; Flower in the Air; Pure White Linen). Ботанізми розмежовуються на 

флороніми (Loving Lavender; Carnation; Violet and Lychee; Cherry Blossom; Beautiful 

Lavander; Rose-Gardenia, Jasmine), дендроніми (Sandalwood; Cedarwood), фруктоніми 

і назви овочів (Peach and Almond Milk; Mango and Ginger; Apricot Mystery; Rich 

Ginder; Green Apple), можуть траплятися і змішaні парфумерно-косметичні назви (Tea 

Tree and Cucumber; Mango and Ginger; Raspberry and Hibiscus; Oriental Orchid and 

Raspberry). Поширеним видом метафоричного перенесення є прирівнювання об’єкта 

наіменування до людини (антропоморфізми). При цьому назви, що пов’язані з 

людиною, даються об’єкту - ПКТ через певні властивості або якості, які притаманні 

певному парфумерно-косметичного виробу. При аналізі назв, які утворилися у 

результаті метафоризації, були виявлені такі моделі семантичного переходу: (1) назва 

коштовного каменя → парфумерна назва, асоціація з високою ціною, довершеністю, 

якістю (Rare Sapphires); (2) термінологія високої моди → парфумерна назва, асоціація 

з вишуканістю, елегантністю, витонченим смаком (La Petite Robe Noire); (3) ботанізми 

→ парфумерна назва, флороніми (Thailand Lotus Flower), дендроніми (Tea Tree), 

фруктоніми і назви овочей (Strawberry; Cucumber), гербоніми (Herbals), продукти 

рослинного походження (Mediterranean Olive Oil); (4) антропонім → парфумерна 

назва. Парфумерно-косметична номінація, що йде від людини та її діяльності, тісніше 

за все пов’язана з такими іменними категоріями як: (1) власні імена (епоніми), які 

доречніше позначати терміном “персоніми” [21, с. 21], що розуміються як деривати, 

які співвідносять термінологічну інформацію про номінований об’єкт з інформацією 

про особу, персону, на честь якої була надана відповідна назва об’єкту (Miss Dior; 

Armani Code; S by Shakira; Lady Gaga), серед власних імен можна виокремити 

міфоніми (Eros; Terre D’Hermès). Серед антропонімів спостерігаються імена, які 
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визначають соціальний стан (2) (Gentlemen Only; Hugo Boss; Lady Million; Donna; 

L’impèratrice; Première; 212 VIP men), гендерну диференціацію (3), вони частково 

співвідносяться з попередніми групами (BVLGARI MɅN; MEN Expert; Men Fresh; Men 

Sensitive; For Men; Perceive for MEN; Party Girl; Simply Because for Him; Individual 

Blue for Him), (4) ознаки професійної діяльності або кваліфікації (Nail Experts; On Duty 

(Women); On Duty Men Sport; On Duty Men Active; Professional Hair Colour). 

Перенесення найменувань, що є антропонімами, на об’єкти – ПКТ ілюструють доволі 

сильну антропоморфну тенденцію до метафоризації. У цьому випадку метафора 

виконує когнітивну функцію, тобто мовна форма використовується у вторинній, 

невластивій функції у суто номінативних цілях при заповненні мовної лакуни, а саме 

на позначення об’єкта, для якого у мові немає спеціального номінативного засобу 

(пор. назви парфумів Miss Dior; Versace; Eros). 

Іншим, менш поширеним у досліджуваній групі β1-складників, різновидом 

семантичної деривації є метонімічне перенесення, що грунтується на реальній 

суміжності об’єктів позамовної діяльності. У результаті проведеного аналізу було 

виявлено доволі мало парфумерних назв, які виникли як результат перенесення 

найменування, що грунтується на суміжності двох об’єктів дійсності. Із типів 

метонімічних перенесень, тобто типів асоціації між суміжними поняттями, які були 

виокремленні Д. М. Шмельовим [227, с. 65], у матеріалі зустрічаються два типи: 1) 

каузальний La Petite Robe Noire – назва парфуму, яка є галіцизмом і має чітку 

асоціацію з типом вечірньої сукні (маленька чорна сукня), яку запропонувала 

славетна модельєр Коко Шанель; 2) синекдоха. Цей тип метонімічного перенесення 

репрезентований семантичною моделлю (анатомічні назви → косметичні назви), 

наприклад: Hand Beauty Care; Foot Beauty Care; Naturals Face Purifying; Naturals Body 

Moisturеsing; Foot Works; Clear Skin. У результаті метонімічного  перенесення з 

частини (Hand; Foot) на ціле (парфумерно-косметичний виріб) утворюються 

номінації, які у філологічній літературі називають “бахуврихи” [294, с. 11]. У випадку 

ПКТ вони вказують безпосередньо, для якої частини тіла призначений конкретний 

виріб. (1/3) Специфічно-диференціальна ознака об’єднує назви, в яких зазначається 
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специфічна властивість об’єкта щодо його вживання. Виокремлюється підгрупа назв, 

що пов’язані зі спортом (Pro Sport; Dior Homme Sport), а також з динамізмом, 

енергійністю, швидкістю (Full Spead; True Forse; Passion Dance; Vanitas; Ballroom 

Beaity; Slip into…; Just Play For Him). Для цієї групи властиві складені наіменування, 

в яких специфічно-диференціальна ознака може бути як означення, або як основне 

поняття. Група інклінативних косметичних назв (2) віддзеркалює головну 

функціональну ознаку ПКТ – здатність до певної фізіологічної дії (2/1), впливу на 

окремі ділянки тіла, покращуючи їх стан, надаючи їм живлення, видаляючи зморшки, 

позбавляючи від лупи тощо (Smooth Shave; Anti-Dandruff; Daily Shine Dry Ends; 

Clinical Pro-Lifting Complex; Esotiq Formula Push Up Breast; Bioeffect; La Praire Skin 

Caviar Liquid Lift; Skin So Soft; AVON Naturals Face Purifying; A new genics treatment 

cream anti-age). До інклінативних косметичних назв належить також (2/2) підгрупа, 

яка вiддзеркалює не лише функціональну ознаку – декоративно-маскувальну дію, що, 

можливо, є найголовнішою для косметичних виробів (приховати косметичні 

недоліки) (Color Protector; Face Perfector; Mattifying Foundation; Super Curl Acious 

Mascara; Extra Lasting liquid foundation; Ideal Flawless Invisible Coverage Foundation). 

Морфологічна будова найменувань останньої підгрупи характеризується наявністю 

дієприкметника теперішнього часу для позначення специфіки дії (mattifying, lasting). 

Крім того характер дію може репрезентуватися за допомогою іменника з агентивним 

суфіксом -or з основним значенням «той, хто виконує дії, яка позначена основою 

іменника» [40, с. 275-276] (perfector, protector, corrector). (3/1) Запах, як один із 

складників кваліфікативних ознак (3), є головним підтипом мотиваційних ознак 

номінації саме парфумів. У цьому аспекті аромат може асоціюватися з квітами 

(об’єктами позамовної дійсності), але у цьому випадку доречніше звернути увагу саме 

на номінацію пахощів (For Him a Scent; Spirit; Vanille Noire; My New Fragrance). Смак 

(3/2) може виступати як супутня характеристика, репрезентується поодинокими 

лексемами (Naturals Body Nourishing Milk and Honey…). Але доволі широко 

репрезентована у назвах така важлива квалітативна ознака, як консистенція (3/3) 

(агрегатний стан) відповідного ПКТ. Домінантними є лексичні одиниці на позначення 
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рідин (Aqua Youth; Aqua Allegoria; Elixir; Cool Water; Olive Oil; Acqua di Giō; Black 

Fluid; Solutions; Super Aqua-Serum Light). 

У релятивному типі номінації знайшли своє відображення такі відносні ознаки 

об’єктів – ПКТ, які пов’язані з (4) локативною характеристикою, що усвідомлюється 

як (4/1) географічна асоціація. До складу парфумерно-косметичних назв можуть 

входити (4/1/1) топоніми, які асоціюються з місцем відпочинку, розваг (La Mer 

Tropics; Amazonе; Greek Seas; Montblanc Legend; Lagoon; Waterfall; Planet Spa Dead 

Sea…; Seventh Heaven; Urban Edge; Garden of Eden; In the Sky;). Не всі мовні 

особистості-реципієнти володіють достатнім рівнем фонових знань, щоб зрозуміти 

значення цих β1-складників. Зрозумілою семантика цих номінативних складників є 

лише для осіб з відповідним освітнім рівнем. Тому формально ці β1-складники можна 

розглядати як показники соціальної стратифікації. Крім того може спостерігатися 

денотація місця виробництва або винаходу (4/1/2) відповідного виробу (Acqua di 

Parma; Eau de Cologne). До самої назви не входить топонім Paris, але він супроводжує 

багато парфумерних назв як брендовий детермінант. Темпоральні (5) мотиваційні 

ознаки розмежовуються на два підтипи. Перший (5/1) пов'язаний із сезонною 

асоціацією (Summer White; Sun+ Maxi Tan; Winter), а (5/2) асоціюється з меншими 

проміжками часу (Winter Day; Winter Night; Daily Shine; Night Restorative; Day 

Energesive; Tomorrow Spot Light). 

Доречно зазначити, що у корпусі β1-складників парфумерних товарів 

спостерігаються змішані типи мотиваційних ознак, а в окремих випадках 

спостерігаються змішані підтипи мотиваційних ознак: Acqua di Parma – поєднання 

квалітативного типу мотиваційної ознаки (консистенція) з локативним (місце 

виробництва); Black Fluid – поєднання зовнішньо-диференціального типу 

мотиваційної ознаки (колір) з квалітативним (консистенція); Diamonds for Men – 

поєднання асоціації з різними об’єктами позамовної дійсності (неістотним гемонімом 

і антропонімом). Це свідчить про існування перехідних форм парфумерних β1-

складників, які сформовані під впливом змішаного типу мотиваційної ознаки і 

віддзеркалюють складний процес номінації ПКТ. Якщо у β1-складнику 
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дифереціюється декілька лексичних одиниць-компонентів, що мають різні 

мотиваційні ознаки, то і відповідний базовий складник як номінативна одиниця може 

розглядатися як полімотиваційне утворення. А відповідна мотиваційна ознака 

належить до змішаного типу. Змішаність може виявлятися на рівні різних типів 

мотиваційних ознак, як у випадку β1 складника Black Fluid, де Black співвідноситься 

з (1) зовнішньодиференціальним, Fluid – з (3) квалітативним типом мотиваційної 

ознаки. Змішаність одного і того ж підтипу мотиваційної ознаки, як у прикладі β1-

складника Diamonds for Men, де компонент Diamonds співвідноситься з варіантом 

підтипу мотиваційної ознаки, а саме з (1/2/2) неістотним предметом, тоді як  Men 

співвідноситься з (1/2/3) людиною. Але обидва варіанти підтипу мотиваційної ознаки 

належать до одного і того ж підтипу мотиваційної ознаки (1/2) – асоціацією з 

об’єктами позамовної дійсності. Безумовно, ПКТ не будуть виготовлятися з 

коштовних каменів і металів. Використання цієї гемологічної лексичної одиниці 

здійснено з метою створити асоціацію відповідних номінованих ПКТ з відповідним 

стилем життя, соціальним статусом. До цієї групи наближаються парфумерні β1-

складники, що мають ще сильніше виражену конотацію з відповідним способом 

життя, яке сповнене задоволення, чуттєвого егоїзму, пристрасті (Chic; Secret Fantasy; 

Miami Party; Seduction; Passion Dance; Slip into… darling; Ballroom Beauty; Reviera 

Goddess;), а також із персоналіями і терміносистемою високої моди і стилю (Miss 

Dior; La Petite Robe Noire; Elegance; Roberto Cavalli). Це досягається за рахунок 

використання лексичних одиниць, що позначають і асоціюються з соціальною 

стратифікацією. Усе це свідчить про те, що окрім виявлення п’яти типів мотиваційних 

ознак має місце дифузна (що пронизує усю номінативну структуру ПКТ) латентна 

соціальна мотиваційна ознака, яка створює численні конотації із розкошами, 

відпочинком, високим стилем моди, вищими верствами соціальної піраміди. У теорії 

номінації дотримуються думки про те, що структура найменування обумовлена не 

лише паралінгвальними факторами, але і іманентними засобами, якими оперує мова 

на відповідному етапі розвитку, а також лінгвістичною технікою, що залучається для 

створення найменувань [183, с. 9-10; 229, с. 30]. Виокремлені п’ять типів 
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мотиваційних ознак окреслюють у першому наближенні обриси ознак соцальної 

стратифікації, що репрезентовані саме у β1 номінативному складнику ПКТ. Тоді як 

підтипи мотиваційних ознак, а також варіанти підтипів створюють густу мережу, у 

якій спостерігаються ознаки соціальної стратифікації. Зокрема, у мережі 

мотиваційних ознак прослідковується наближення до атрибутів соціальної 

стратифікації. Так, висока якість ПКТ підкреслюється (2) Інклінативною 

мотиваційною ознакою ((2/1) Фізіологічною дією; (2/2) Декоративно-маскувальною 

дією), а також (3) Квалітативною ознакою (3/1) Запахом; (3/2) Смаковими 

характеристиками; (3/3) Консистенцією. Опосередкований зв’язок із світовими 

столицями бізнесу, моди, відпочинку демонструється шляхом залучення (4) 

Локативної мотиваційної ознаки ((4/1/1) Топоніми; (4/1/2) Місце виробництва або 

винаходу ПКТ; (4/1/3) Кліматичних зон відпочинку). Привабливість ПКТ 

підкреслюється за допомогою (1) Зовнішньодифереціальної ознаки, яка демонструє 

асоціації з (1/2/1) Неістними предметами, (1/2/2) Рослинами, (1/2/3) Людиною. 

Система мотиваційних ознак показує, яким чином прослідковуються у межах 

парфумерно-косметичних назв (а саме β1-складників) ознаки соціальної 

стратифікації. Якість, ціна, популярність виступають тим підгрунтям, у якому 

виявляються ознаки соціальної стратифікації, що мають місце у назвах ПКТ. 

Достеменніші результати аналізу впливу мотиваційних ознак на створення 

парфумерно-косметичних назв можна отримати з урахуванням дослідження НК у 

межах відповідних товарних груп, що були виокремлені в результаті вторинної 

вибірки (таблицю А. 4). Необхідно враховувати додатковий вплив парфумерно-

косметичного ринку, що розмежований на три сегменти відповідно до рівня 

продукції.  

Парфюмерний номінативний корпус репрезентований 676 β1-складниками, у 

межах яких мотиваційні ознаки β1-складника розподілені нерівномірно. Так, колір, як 

мотиваційна ознака репрезентований у 32 номінативних складниках парфумів, з яких 

20 належать до першого сегменту (Dolce and Gabbana (α1), Light Blue (β1); Giorge 

Beverly Hills (α1), Red (β1)); 8 до другого сегменту (Parfums Gres (α1), Lumiere Rose (β1); 
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Parfums Gres (α1), Lumiere Noire (β1)); 4 до третього сегменту (Oriflame (α1), My Red 

(β1); Avon (α1), Rouge (β1)). Мотиваційна ознака, яка грунтується на асоціаціях з 

неістотними предметами, спостерігається 78 парфумних β1-складниках, з яких 52 

належать до першого сегменту (Elizabeth Taylor (α1), White Diamonds (β1); BVLGARI 

(α1), Omnia Amethyste (β1)). До товарів другого сегменту належать 14 назв (Memo (α1), 

Irish Leather (β1); Van Cleef and Arpels (α1), Gem (β1)), до третього – 12 (Oriflame (α1), 

Giordani Gold (β1); Avon (α1), Rаre Pearls (β1)). Серед об’єктів позамовної дійсності 

диференціюються окремою субгрупою β1-складники, що асоціюються з рослинами. 

Таких парфумерних номінативних складників налічується 64, з яких до першого 

сегменту належить 44 β1-складники (Elizabeth Arden (α1), Green Tea (β1)), до другого 

– 20 складників (Mаrс Jacobs (α1), Daisy Eau So Fresh (β1); Tom Ford (α1), Black Orchid 

(β1)), до третього – 0. 

Мотиваційні ознаки, які пов’язані з людиною (особами, персоналіями), 

формують 146 парфумерних β1-складників.  До першого сегменту належить 95 

номінативних складників (Вurbery (α1), Burbery Body (β1); Chanel (α1), Coco 

mademoiselle (β1)), до другого – 37 (David Beckham (α1), Intimately Beckham (β1); Lomani 

(α1), Mademoiselle Loman (β1)), до третього – 14 (Avon (α1), Femme (β1); Avon (α1), U by 

Ungaro Fever (β1)). Специфічно-диференціальні ознаки формують доволі гетерогенну 

субгрупу мотиваційних ознак, що утворюють 145 базових номінативних складників. 

До першого сегменту належить 89 номінативних складників (Estèe Lauder (α1), 

Beautiful (β1); Ralph Lauren (α1), Romance (β1)), до другого – 27 (Lancome (α1), Miracle 

(β1); Mary Kay (α1), Thinking of Love (β1)), до третього – 29 (Oriflame (α1), Love Potion 

(β1); Avon (α1), Love To The Fullest ( β1)). 

Інклінативні мотиваційні ознаки, які розмежовуються на дві підгрупи, у 

парфумерному корпусі не утворюють β1-складників відповідно до декоративно-

маскувальної дії. Це підкреслює природу саме парфумів, які не належать до 

декоративних і маскувальних засобів. Базові номінативні складники на підставі 

мотиваційної ознаки, що визначаються фізіологічною дією, формують підгрупу з 16 

β1-складників, усі вони пов’язані з першим сегментом (Yves Saint Laurent (α1), Opium 
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(β1); Dior (α1), Hypnotic Poison (β1)). У цьому випадку підкреслюється дія ароматів, які 

спричиняють запаморочення, млосність, релаксацію не через пряму дію, а 

опосередковано, завдяки витонченості, вишуканості, довершеності складної 

рецептури виробу. 

Квалітативні мотиваційні ознаки, які формуються за рахунок одоративних і 

смакових характеристик, а також особливості агрегатного стану ПКТ, формують три 

підгрупи парфумерних β1-складників. Ольфакторна характеристика, яка може 

розглядатися як важлива мотиваційна ознака для назв парфумів, слугує підгрунтям 

для формування 41 базового складника, які розмежовуються між першим (32 назви) і 

другим (19 назв) секторами (Coty (α1), Vanilla Fields (β1); Dana (α1), Love’s White 

Vanilla (β1); Kenzo (α1), Flower in the Air (β1); Penhalіgon’s (α1), Orange Blossom (β1); 

Victor and Rolf (α1), Flower Bomb (β1); Yves Rocher (α1); Neroli (β1)). Ольфакторні 

характеристики репрезентуються за рахунок залучення лексичних одиниць, які 

означають рослини, чиї ароматичні властивості роблять їх сировиною для 

виготовлення парфумів. Смак слугує мотиваційною ознакою для створення 14 назв, 

усі вони пов’язані з парфумами першого сегменту (Aquolina (α1), Pink Sugar (β1); 

Donna Karan (α1), Be Delisious (β1); Kim Kardashian (α1), Kim Kardashian Pure Honey 

(β1)). Такий незначний обсяг цього номінативного субкорпусу свідчить, що смак не є 

продуктивною мотиваційною ознакою для номінації ароматів, оскільки смак і аромат 

можуть співвідноситися опосередковано. У цьому плані до ароматів наближаються 

назви квітів, які, хоча і були віднесені до зовнішньо  диференціальних ознак, дотичні 

до ароматів. 

Консистенція як мотиваційна ознака утворює 48 парфумерних β1-складників, у 

яких переважно експлуатуються субстантивні лексеми acqua, eau, water. При цьому 

відсутні назви парфумів третього сегменту, тоді як у першому сегменті 

спостерігаються 23 β1-складника (Chanel (α1), Chance eau tender (β1); Dior (α1), Eau 

Sauvаgе Parfum (β1)), а у другому – 25 (Lancome (α1), O de Lancome (β1)). 

Топоніми як локативні мотиваційні ознаки беруть участь у формуванні 47 

номінативних парфумних структур, які розмежовані між першим (31 назва) і другим 



137 
 

 

(16 назв) сегментами (Elizabeth Arden (α1), 5-th Avenue (β1); Guerlain (α1), Champs 

Elysees (β1); Calvin Klein (α1), Down Town (β1); Mary-Kate and Ashley (α1), Soho Chic 

(β1)). Кліматичні зони, ареали з унікальною природою, краєвидами, рослинним і 

тваринним світом є мотиваційною ознакою для 11 парфумерних β1-складників (5 у 

першому, 5 у другому, 1 у третьому сегменті): Guy Laroche (α1), Fidji (β1); Dana (α1), 

California (β1); Oscar De La Renta (α1), Oscar Tropical (β1); Donna Karan (α1), Cashmere 

Hist (β1); Avon (α1), Far Away Exotic (β1). Лише одна парфумерна назва створена на 

основі мотиваційної ознаки, що пов’язана з сезонами (Carolina Herrera (α1), 212 

Summer (β1)). На основі асоціaцій з добовими проміжками створено 21 парфумерний 

складник. З них 12 назв пов’язано з першим сегментом (Ralph Lauren (α1), Midnight 

Romance (β1); Franc Oliver (α1), Sunrise Urban (β1)), а 9 – з другим сегментом (Lancome 

(α1), Tresor Midnight Rose (β1); Mary Kay (α1), Belara Midnight (β1); Yves Rocher (α1), 

Flower party by Night (β1); Calvin Klein (α1), Eternity Night (β1)). 

Результати аналізу β1-складників парфумів на основі системи мотиваційних 

ознак унаочнено у таблиці Б. 2. У таблиці Б. 1 можна помітити, що всі базові типи, 

підтипи, варіанти підтипів мотиваційних ознак утворюють послідовний спектр 

мотиваційних ознак, які реалізуються у вигляді 15 спектральних ліній (позначені →). 

Детальніший аналіз таблиці Б. 2 показує, що найпродуктивнішими мотиваційними 

ознаками при створенні назв парфумів є асоціації з людиною (146 назв (21,59%), 4 

лінія), специфічно-диференціальними ознаками (145 назв (21,44%), 5 лінія). Кількісні 

параметри цих двох ліній майже тотожні. 

Провідна позиція цих мотиваційних ознак може пояснюватися тим, що роль 

гучних (знаних) імен, персонімів, видатних особистостей модельного бізнесу є 

домінуючою, слугуючи потужним атрактантом. Специфічно-диференціальні ознаки 

є провідними завдяки охопленню широкого діапазону, що інкорпорує як спорт, 

розваги, відпочинок, так і чуттєвість, пристрасть. Це надає назвам додаткову 

привабливість або створює стійкі асоціації у свідомості. Третю позицію за 

продуктивністю (78 назв (11,52%), 2 лінія) посідають асоціації з неістотними 

предметами, найчастіше це предмети розкошів (коштовне каміння, метали). Це є теж 
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способом підсилення атрактивності β1 номінативних складників парфумів, проводячи 

паралелі між парфумами і коштовностями. Четверту позицію посідають асоціації з 

рослинами (64 назви (9,46%) 3 лінія), які є не лише основним джерелом ароматичної 

сировини,а тому ототожнюються з парфумами, але і самі по собі є втіленням 

візуальної витонченості, елегантності, довершеності. Через квіти відбувається 

«візуалізація» ароматів. П’яту позицію посідає квалітативна ознака, що асоціюється з 

агрегатним станом (48назв (7,10%), 10 лінія). Усі класичні парфуми є рідинами, 

прозорими, жовтувато-лимонними, легкозаймистими (бо містять етанол). 

Консистенція є невід’ємною ознакою парфумів, їхньої якості, досконалості 

рецептури. З 15 спектральних ліній провідними є 5 перелічених. 

Якщо врахувати результати аналізу розмежування випадків залучення 

мотиваційних ознак до формування парфумерних β1-складників з огляду на наявність 

трьох товарних сегментів, то базові номінативні складники, що пов’язані з першим 

сегментом, так само залучають 14 спектральних ліній мотиваційних ознак (досягаючи 

майже повного залучення спектру (14 з можливих 15 спектральних ліній). У межах 

β1-складників першого сегменту (442 назви) провідну позицію посідають мотиваційні 

ознаки, що пов’язані з людиною (95 назв (21,49%), 4 спектральна лінія); на другому 

місті – специфічно-диференціальні ознаки (89 назв (20,13%)), 5 спектральна лінія), на 

третій позиції знаходяться асоціації з неістотними предметами (52 назви (11,76%), 2 

спектральна лінія); асоціація з рослинами (3 спектральна лінія) посідає 4 позицію (44 

назви (9,95%)); на фінальній 5 позиції – асоціація з ароматами (32 назви (7,23%), 8 

спектральна лінія). 

Закономірності, що виявлені для мотиваційних ознак товарів першого сегменту, 

практично повністю (у перших чотирьох позиціях з п’яти) співпадають із загальними 

закономірностями, що були виявлені у межах загального парфумерного 

номінативного корпусу.  

Щодо провідних мотиваційних ознак, то співпадають за показниками перша, 

друга і четверта позиції (як у межах другого і першого сегментів, так і загального 

парфумерного корпусу), що свідчить про спільні закономірності, які були виявлені 
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раніше. На третій позиції знаходяться 10 лінія мотиваційного спектру (консистенція), 

на п’ятій позиції – 8 лінія (аромат). Це вказує на те, що у межах назв парфумів другого 

сегменту зберігаються мотиваційні тенденції як загального парфумерного корпусу, 

так і субкорпусу першого сегменту. 

Номінативні парфумерні структури третього сегменту залучають лише 5 

спектральних ліній з 15 можливих. Це підтверджує звуження спектральної палітри 

мотиваційних ознак. На першу позицію виходить 5 лінія (специфічно-диференціальні 

ознаки), на другій – 4 лінія (асоціація з людиною), тобто персоніми менше 

залучаються до мотиваційних ознак. На третій позиції 2 лінія, що співвідноситься з 

неістотними предметами. 

Інтегрований аналіз даних таблиця Б. 2 свідчить, що намагання відобразити 

соціальну стратифікацію у β1-складниках впливає на вибір мотиваційних ознак, які 

покладаються у підгрунтя парфумерного НК. У межах трьох виокремлених сегментів, 

які слугують умовними соціальними кордонами, спостерігається звуження 

спектральних ліній мотиваційних ознак з 14 до 5 (майже у три рази). Спостерігається 

зміщення з першої позиції 4лінії та її заміна на 5; і навпаки, з другої позиції на першу 

зміщується 5 лінія. На третій позиції залишається 2 лінія. Така тенденція свідчить про 

стабільність провідних мотиваційних ознак з незначними флуктуаціями у межах 

трьох існуючих ринкових сегментів. 

Таблиця Б. 3 демонструє особливості віддзеркалення мотиваційних ознак у 

номінативному корпусі туалетних вод. З п’ятнадцяти спектральних ліній 

мотиваційних ознак до формування β1-складників туалетних вод не залучена лише 7 

лінія (що відповідає декоративно-маскувальній дії). Це є спільною рисою номінації 

парфумів і туалетних вод, оскільки такі товари позбавлені маскувально-декоративної 

дії (яка притаманніша косметичним виробам). Спільною рисою для мотиваційних 

ознак номінації парфумів і туалетних вод є те, що на перших трьох позиціях 

зафіксовані мотиваційні ознаки, які репрезентовані 2, 4, 5 спектральними лініями. 

Така спільність у номінативній природі свідчить про спільність цих двох товарів, 
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спільність субстанціональної природа знаходить своє віддзеркалення у спільних 

мотиваційних ознаках, що залучені до формування номінативних комплексів. 

Дані, що наведені у таблиці Б. 3, свідчать про своєрідний вплив мотиваційних 

ознак на формування β1 номінативних складників туалетних вод, що належать до 

першого сегменту. Кількісні характеристики свідчать, що спектральні лінії 4 і 5 

мають однакові цифрові позначки, відіграють на паритетних засадах провідну роль у 

формуванні назв. Спектральні лінії 2 і 10 на паритетних засадах посідають другу 

позицію. Це пояснюється тим, що туалетні води розглядаються як супутники 

парфумів. Якщо останні є концентрованішими, насиченішими і, відповідно, 

дорожчими, то туалетні води є «блідим віддзеркаленням», відлунням (в аспекті 

ароматів), тому і їхній номінативний аспект не є таким категоричним, 

безкомпромісним, а навпаки, спостерігається розпорошування мотиваційних ознак; 

акцентів стає більше (але вони є слабкішими, атонічнішими). Туалетні води у 

порівнянні з парфумами посідають позицію на одну сходинку нижче, а тому можуть 

розглядатися як заощадлива альтернатива, що відповідає купівельній спроможності 

споживачів продукції другого ринкового сегменту.  

Мотиваційні ознаки, які виявлені у номінативних корпусах одеколонів 

(таблиця Б. 4), туші для вій (таблиця Б. 5), тіней для повік (таблиця Б. 6), губної 

помади (таблиця Б. 7), блиску для губ (таблиця Б. 8), лаку для нігтів (таблиця Б. 9), 

тонального крему (таблиця Б. 10), пудри (таблиця Б. 11), тонального крему-пудри 

(таблиця Б. 12), рум’ян (таблиця Б. 13), живильних кремів (таблиця Б. 14) задіяні 

нерівномірно. Гримуваьні засоби з колірним ефектом номінуються із залученням 

мотиваційної ознаки (1/1) Колір, що відповідає 1-й лінії спектру мотиваційних ознак. 

Гримувальні засоби з маскувальним ефектом використовують у назвах мотиваційну 

ознаку (2/2) Декоративно-маскувальні дії, що відповідає 7-й лінії спектру 

мотиваційних ознак. 

Саме акцент на якості цього гримувального засобу, яка пов’язана з 

декоративно-маскульною дією, свідчить , що цей засіб належить до якісної продукції, 

що доступна представникам заможніх верств. 
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Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу ПКТ (з 

огляду на трисегментне ринкове розмежування останніх) можна простежити, беручи 

до уваги провідну мотиваційну ознаку (що посідає першу позицію), яка домінує у 

відповідному сегменті, на які розмежовані ПКТ відповідно до їхньої соціальної 

детермінованості, що унаочнено у таблиці Б. 15. Цей вплив має інтегрований 

характер, який враховує субстантивну природу ПКТ та різноманітну дію, що 

реалізується у дослідженні різних ефектів (зміна забарвлення, маскування 

косметичних недоліків, ароматизація частин тіла тощо). Найчіткіша кореляція між 

мотиваційними ознаками і ознаками соціальної стратифікації спостерігається у β1-

складниках групи парфумерних товарів (парфумів, туалетних вод і одеколонів), які є 

найчисленнішими і різноманітнішими. Ця чіткість зумовлена популярністю 

парфумерних товарів, наявністю широкого кола споживачів-реципієнтів. 

Номінатори-виробники намагаються сегментувати це товарне розмаїття, спрощуючи 

реципієнту вибір парфумерного товару відповідно до його соціального (майнового) 

стану. Додаткових обрисів відображення соціальної стратифікації набуває з огляду на 

вплив β2-складника, де у ланцюгу perfume, eau de toilette, eau de cologne перша ланка 

опосередковано споріднена з вищим соціальним рівнем, а остання – нижчим. Якщо 

виходити з позицій рівнів соціальної стратифікації, які корелюються з приналежністю 

відповідних виробів до ринкових сегментів, то у β1-складниках парфумів першого і 

другого сегментів провідною мотиваційною ознакою (4 спектральна лінія) виступає 

кваліфікативна, зовнішньодифереціальна асоціація, яка пов’язана з об’єктами 

позамовної дійсності, а саме з людиною. Особливість цієї мотиваційної ознаки 

полягає у тому, що фактично відбувається подвійна експлуатація бренда, який 

переходить з α1-складника. Номінатори, експлуатуючи бренд шляхом його повної або 

часткової редуплікації (Chanel (α1), Coco mademoiselle (β1), Burbery (α1), Burbery Body 

(β2)), позбавлені необхідності вигадувати атрактивну назву, оскільки бренд (як ім’я 

товару, конкретного парфуму 1 або 2 сегментів) є самодостатнім. У назвах парфумів 

третього сегменту експлуатується специфічно-диференціальна ознака (5 спектральна 

лінія), оскільки бренд третього сегменту позбавлений тієї атрактивності, яка могла б 



142 
 

 

бути використана для формування β1-складника, тому специфічно-диференціальні 

ознаки виходять на провідну позицію, намагаючись сформувати ефектну назву. 

Аналіз таблиці Б. 15 свідчить, що найвиразніше тенденції до соціальної 

стратифікації виявляють себе у мотиваційних ознаках, що формують β1-складники 

парфумів, туалетних вод і одеколонів, які належать до найдорожчої товарної групи і 

доволі часто асоціюються з предметами розкошів. 

Врахування елементів сфери суспільного життя дозволяє виявити 

співвіднесеність між атрибутами соціального статусу і мотиваційними ознаками. Так, 

зокрема, економічний елемент сфери суспільного життя співвідноситься з такими 

атрибутами соціального статусу як джерела і обсяг прибутків, які віддзеркалені у 2 

лінії спектру, що співвідноситься з коштовними матеріалами (Gleaming Gold; Ivory). 

Професійний елемент сфери суспільного життя співвідноситься з такими атрибутами 

соціального статусу як місце роботи і кваліфікація, які віддзеркалені у 4 лінії спектру 

(Men Expert; Gentlemen Only; Lady Million; On Duty Men Sport). Сімейно- побутовий 

елемент сфери суспільного життя співвідноситься з такими атрибутами соціального 

статусу як стиль життя і дозвілля, які віддзеркалені у 5 лінії спектру (Passion Dance; 

Vanitas; Ballroom Beauty), 11 лінії спектру (Greek Seas; Seventh Heaven; Garden of 

Eden; Miami Party). Але використання мотиваційних ознак, на підставі яких були 

сформовані β1 номінативні складники, не є достатнім для виявлення ознак соціальної 

стратифікації, що приховані у семантичній системі парфумерно-косметичних назв. 

3.2. Загальна семантична система парфумерно-косметичних назв 

Семантичне наповнення номінативних складників НК реалізується за рахунок 

залучення лексичних одиниць із специфічною семантикою, які фокусують увагу 

реципієнта під час рецепції інформації, що подається у межах НК. До таких 

лексичних одиниць належать body, skin, wrinkle, aqua, gel, spray, foam, які можна 

визначити як семантичні індикатори НК. Ці індикатори є компонентами складників  

НК, і їх можна розглядати як вузлові пункти, що містяться у програмі рецепції НК. 

Семантичні індикатори дислокуються у межах (практично) усіх складників НК; вони 
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ідентифікуються або як дискретні номінативно-структурні компоненти (дискретні 

індикатори), або як сукупності компонентів (індикаторні кластери), що отримали в 

НК мовленнєве втілення і аранжирування. Одночасно з тим індикатори несуть 

основне або додаткове функціональне навантаження. Семантичні індикатори 

вказують у рамках мовленнєвого аспекту назви ПКТ на конкретні семантико-

структурні та змістово-наративні прояви цього компоненту складників НК.  

Аналіз НК свідчить, що переважна більшість виявлених семантичних 

індикаторів може бути розмежована між двома основними класами. До першого 

належать антропологічні індикатори, оскільки вони експліцитно або імпліцитно 

пов’язані з потенційними споживачами-покупцями відповідних ПКТ. Цей клас можна 

визначити як антропологічний. Другий клас формується за рахунок індикаторів, що 

репрезентують інформацію стосовно самих товарів, і він диференціюється як 

субстанціональний. Кожний із класів розмежовується на декілька підкласів, які 

виокремлюються за  принципом спорідненості (рисунок Б. 16). 

Семантичні індикатори, які входять до антропологічного класу, можуть бути 

визначені як антропологізми. У нашому дослідженні надано перевагу поняттю 

«антропологізм» як семантично гнучкішому, що здатне об’єднувати суто анатомічні 

і соціально-стратифікаційні ознаки. Антропологізми об’єднують лексичні одиниці, 

що входять до складу номінативних складників НК, або можуть самостійно 

формувати НК. У нашому дослідженні антропологізми розглядаються як семантично 

гнучкі, ємні лексичні одиниці, що дотичні до людини як біологічної та соціальної 

істоти одночасно. Це поняття відкриває можливість для подальшої диференціації та 

виокремлення підкласів з вужчою семантикою при дослідженні семантичних 

індикаторів. Аналіз розмаїття антропологізмів доречно здійснювати як у межах усіх 

чотирьох диференційованих номінативних складників НК, так і відповідно до типів 

ПКТ, чиї НК залучено до дослідження. У складі НК переважно на першій позиції 

знаходиться брендовий номінативний складник (α1), який маркує товари першого 

ринкового сегменту (Dior; Estee Lauder; Fendi; Gucci; Jean-Paul Gaulter; Kenzo;Paco 

Rabanne; Versace; Yves Rocher; Yves Saint Laurent), а також другого (Escada; 
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Fragrances of France; Lancôme; Perlier; Valentino; Victoria’s Secret) і третього 

сегментів (Avon; Oriflame; Revlon). Характерною рисою α1-складника є умовна 

наявність антропологізмів у його складі. Ця умовність пов’язана з тим, що α1-

складники містять у своєму складі власні імена-персоніми, які є конвенціональними 

маркерами приналежності відповідних ПКТ, позначених цими персонімами, до 

відповідного ринкового сегменту. Лексична одиниця Dior, наприклад, є одночасно і 

власним ім’ям, і кутюрним.  Номінативний базовий складник (β1), який посідає другу 

позицію у структурі НК характеризується наявністю антропологізмів у його складі: 

Body Fantasies Sugar Apple; Beyonce Heart Rush; Cuba Wild Heart; Men’s Collection 

Dark Wood; Baby Doll; Elite Gentleman; 212VIP men; Cool Water Woman; Sport for 

Women, Lucky Girl; Bulgar: Man in Black; Versace Man; Bod Man Fresh Guy. 

Виокремлені β1-складники належать парфумам, туалетним водам, одеколонам і 

містять у своєму неймінговому просторі лексичні одиниці – антропологізми доволі 

узагальненої семантики (Body, Man, Woman, Girl, Baby, Guy), а також лексичну 

одиницю Heart. Лексичні одиниці body, heart можна визначити також як соматизми, 

на відміну від лексичних одиниць man, woman, які є узагальнюючими, що не вказують 

на окремі ділянки тіла. Метод словникових дефініцій розкриває семантику цих 

компонентів, що входять до складу номінативних складників: body “the phisicasl 

structute of a person or animal”[338, с. 155], man “an adult male human” [338, с. 998], 

woman “an adult female person” [338, с. 1897], girl “a femiale child” [338, с. 680], baby 

“a very young child who has not yet learned to speak or walk” [338, с. 90], guy informal “a 

man” [338, с. 724], heart “the organ in your chest which pumps blood through your body, 

the part of you that feels strong emotions and feelings” [338, с. 753]. Це дозволяє 

виокремити у межах цієї лексичної групи підкласи: анатомо-топографічні (body, 

heart), гендерні (man, woman,), вікові (girl, baby). Слід зауважити, що лексичні 

одиниці man, woman, guy є одночасно приналежними як до гендерних, так і вікових 

підкласів. Семантично споріднені лексичні одиниці залучені до формування β1-

складників дезодорантів та антиперспірантів (On duty men sport; On duty women light 

bloom), а також лексична одиниця skin (Skin so soft, Soft and smooth). Антропологізми 
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ідентифікуються у межах номінативних β1-складників, які належать гримувальним 

засобам для очей: туші для вій, олівцям для брів і очей, тіням для повік (Spectra Lash; 

Dior Addict it-lash; Dramatic Eyes; Eyes to Kill; Le sourcil de Chanel perfect brows; Dior 

show Brow Styler; Eye and brow maestro). У цих номінативних складниках 

використовуються антропологізми, що позначають ті ділянки тіла, волосяного 

покрову, для яких призначені ці засоби (Lash, eye, brow). Словникові дефініції 

дозволяють визначити семантику цих лексичних одиниць: lash «one of the hairs that 

grow around the edge of your eyes» [338, с. 905], brow»the part of your face above your 

eyes and below your hair» [338, с. 187], eye «one of the two parts of the body that you use 

to see with» [338, с. 556]. У назвах декоративно-гримувальних засобів для губ β1-

складник містить лексичну одиницю lip (Dior Addict Lip Glow; Lip maestro; Shine lip 

stick; Dior Addict lip Polish). Словникова дефініція цього соматизму розкриває його 

семантику: lip «one of the two soft parts around your mouth where your skin is redder or 

darker» [338, с. 943]. У складі НК засобів для догляду за нігтями у межах β1-

номінативного складника диференувюються лексичні одиниці nail, cuticule (nail 

expеrts liquid freeze; Nail strengther; Cuticle exfoliating nail treatment). Дефініція «your 

nails are hard smooth layers on the endls of your fingers and toes» [338, с. 1089] уточнює 

розташування цих ділянок на тілі, для яких призначені відповідні косметичні засоби. 

Це саме стосується лексичної одиниці cuticle «the area of hard skin around the base of 

your nails» [338, с. 389]. У складі назв препаратів для гоління домінує антропологізм 

men (For Men; Men essentials; North for men energizing; Emporia Armani Diamonds 

Black Carat for men). Антропологізм body, із доволі узагальненою семантикою, вказує, 

що відповідний засіб призначений для всього тіла: Naturals body Strawberry 

moisturеzing; Body excellenc; Revitalizing body cream. Словникова дефініція лексичної 

одиниці skin («the natural outer layer of a person’s or animal’s body» [338, с. 1547]) 

свідчить про зовнішнє застосування відповідних косметичних засобів: Pure Skin; 

Clear Skin Pore penetrating; Exstra Dry Skin; Clear skin professional; Skintone/Spot 

Correction Essentials; Skin caviar. Семантично наближеною є також лексична одиниця 

derma, що теж слугує центром формування β1-складників: Sun+ Medium Derma –UV 
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Plus technology; Clinical derma full pro. Лексична одиниця pore («one of the small holes 

in your skin that liquid, especially sweat, can pass through» [338, с. 1271]) свідчить, що 

відповідний засіб призначений для маскування пор: Pores no more. Споріднені 

лексичні одиниці cellular («consisting of or relating to the cells of plants or animals»), 

cellulite («fat just below someone’s skin, that makes it look uneven and unattractive» 

[338, с. 237]), свідчать, що відповідні засоби діють на клітинному рівні, покращуючи 

стан шкіри (Anti-Cellulite; Cellular treatment Gold illusion). Спорідненими в 

семантичному аспекті є лексичні одиниці face («the front part of your head, where your 

eyes, nose, and mouth are» [338, с. 558]) і   wrinkle («are lines on your face and skin that 

you get when you are old» [338, с. 1911]), які пов’язані з номінативними складниками 

засобів, що призначені для догляду за шкірою обличчя: Face and eyes; Anti-wrinkle 

Essentials. Словникова дефініція лексичної одиниці face дозволяє чіткіше зрозуміти 

семантику лексичної одиниці eye в контексті саме номінативних складників 

косметичних засобів. У межах β1-складників (Sensitive Eyes; Clinical eye lift pro; All 

about eyes) eye(s) розуміється як шкіра навколо очей. Словникова дефініція лексичної 

одиниці hand «the part of your body at the end of your arm, including your fingers and 

thumb, that you use hold things» [338, с. 732] свідчить, що відповідні косметичні засоби 

призначені для догляду за шкірою рук: Pomegranate Satin Hand; Care Glycerine hand 

and nail; Refreshing hand cream; Hand Beauty care. Гендерні семантичні індикатори 

man, woman підказують реципієнту специфіку диференціації споживачів цих 

косметичних засобів: Men Fresh aloe vera; Armani Code for Woman. До складу β1-

складників інтегрованого НК гримувальних засобів, що наносяться на шкіру для 

маскування косметичних недоліків без покращення фізіологічного стану шкіри (Color 

trend fresh face; Skincare and foundation; Skin flash), залучені лексичні одиниці 

антропологізми: face, skin, flеsh. Словникова дефініція flesh («the skin of the human 

body», «the soft part of the body of a person or animal that is between the skin and the 

bones» [338, с. 610]) свідчить, що марковані цією лексемою-компонентом 

номінативного складника засоби призначені для догляду за шкірою. У випадку β1-

складників засобів, що призначені для догляду за волоссям, зокрема миючих засобів, 
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сироваток для живлення волосся, фарб і засобів фіксації (Acante perfect curls curly 

hair; Advance Techniques Anti-dandruff Classic; Scalp specialist; Professional Haircare 

Repair; Extreme Hold hair), у номінативному просторі диференціюються 

антропологізми: hair, scalp, dandruff. Їхні словникові дефініції уточнюють, для якої 

саме ділянки тіла вони призначені, а також від яких косметичних недоліків вони 

позбавляють користувача: hair «the mass of things like fine threads that grows on your 

head» [338, с. 726], dandruff «small pieces of dead skin from someone’s head that can be 

seen in their hair or on their shoulders» [338, с. 394], scalp «the skin on the top of your 

head» [338, с. 1462]. У β1-складниках НК засобів для душу і ванни (Senses for men 

Amazon; Men Fresh; Body; Hair and Body) ідентифікуються семантичні індикатори 

men, body, hair. Антропологізми foot, feet, leg спостерігаються у номінативних 

структурах, які супроводжують засоби для догляду за ногами (Golden Legs; Foot 

beauty Care organic lavanda; Feet up Advanced; Foot works). Ці антропологічні 

індикатори семантики вносять додаткове уточнення до β1-складника, пояснюючи, для 

якої ділянки тіла застосовувати відповідний косметичний засіб: foot «the part of your 

body that you stand on and walk on» [338, с. 625], leg «one of the long parts of your body 

that your feet are joined to» [338, с. 920]. 

Семантичні індикатори – антропологізми спостерігаються у номінативному 

просторі β2-складника, який посідає третю позицію в НК. Антропологізми у межах 

β2-складника (так само, як це було виявлено у β1-складнику) слугують семантичними 

центрами, навколо яких вибудовується β2-складники. Самі антропологізми 

локалізуються у межах цих родових складників як компоненти з яскраво і чітко 

окресленою семантикою. Щодо β2-складника НК парфумерних і дезодорантних 

товарів (eau de parfum; eau de toilette; eau de cologne; deodorant stick; deodorant body 

spray; roll-on anti-perspirant deodorant; anti-transpirant), то вони містять лише 

антропологізми body. Лексичні одиниці – антропологізми (eye, brow, lash) 

диференціюються у складі β2-складників НК гримувальних засобів для очей, при 

цьому лексична одиниця eye слугує семантичним центром, навколо якого 
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вибудовуються β2-складники: eye pencil; eye liner; eye-lip pencil; eye-opening mascara; 

liquid eye shadow; ultra long cream eyeshadow.  

Семантичні індикатори мають місце також у межах γ1-n-складників НК. Ці 

індикатори є компонентами γ1-n-складників. Так само як і у складі α1, β1, β2 -

складників, так і у складі γ1-n-складників семантичні індикатори діють як семантичні 

центри, навколо яких вибудовуються γ1-n-складники. Лексичні одиниці – 

антропологізми (men, women) спостерігаються у межах γ1-n-складників, які входять до 

складу НК парфумерно-косметичних товарів (The Bulgary men collection; The Bulgary 

women collection). Спорадично трапляються лексеми eye, lash у складі γ1-n-складників 

гримувальних засобів для очей (long-wear and smoothing eye primer; doll lash effect 

wide-eye look). Антропологізм lip залучається для формування γ1-n-складників НК 

косметичних засобів для губ (lustered lip surface; bare lips sensation). У складі γ1-n-

складників косметичних засобів для догляду за шкірою, де переважно 

використовуються лексичні одиниці skin, face, hand, body, lip, scalp, derma, neck, 

спостерігається тенденція до формування γ1-n складників навколо цих семантичних 

індикаторів: skin (sensitive skin relief; for dry to very dry skin), face, body (for face; hand 

and body; a total new look for your face), hand (softens hands strengthens nails), 

recommended by dermatologist. У γ1-n-складниках миючих засобів та засобів для 

догляду за волоссям використовуються традиційні антропологізми hair, scalp (for 

scalp and fragile thinning hair with caffeine phytoceutical; for all hair types).  

Проведене дослідження виявило наявність семантичних індикаторів практично 

у межах усіх виокремлених номінативних складників, які формують НК. Усі 

ідентифіковані семантичні індикатори належать до антропологічного класу, який 

розмежовується на підкласи (рисунок Б. 16). У межах класу антропологічних 

семантичних індикаторів НК формують розвинений підклас номінативні компоненти 

– лексичні одиниці, які можна схарактеризувати як анатомо-топографічні, оскільки 

вони вказують реципієнту, для яких ділянок тіла призначений той або інший ПКТ. У 

межах цього підкласу диференціюються як загальнотілесні, так і дискретнотілесні 

індикатори (рисунок Б. 17). До загальнотілесних (корпоральних) належать (body;top 
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to toe; chest; bikini line) ті, які позначають або усе тіло суцільно, або значні його 

ділянки, і шкірні (дермальні) (skin, derma, pore, wrinkle), які позначають шкіру, або її 

анатомічні компоненти. Але переважна більшість індикаторів може бути визначена 

як дискретнотілесні, оскільки вони вказують реципієнту на окремі, доволі невеликі, 

локальні ділянки тіла, для яких призначений ПКТ. Серед них є цервікальні (шийні) 

(neck), кінцівкові, зокрема ті, що пов’язані з верхніми кінцівками (суперіальні) (hand, 

nail, elbow, cuticle) та нижніми (інферіальні) (foot, callus, heel, leg, pedicure). Шкірні 

(дермальні) семантичні індикатори більше належать до загальнотілесних, оскільки 

шкіра вкриває майже всю поверхню людського тіла. 

Семантичні індикатори у складі НК, які призначені для догляду за головою, 

враховуючи це специфічне призначення ПКТ, можуть позначити локальні длянки 

голови і бути переважно пов’язаними із обличчям, тобто це лицеві (фаціальні) (eye, 

face, lip, facial), або піліарні (що пов’язані з волоссям) (scalp, hair, lash, eyebrow, brow) 

(рисунок Б. 17). Анатомо-топографічні індикатори функціонують не лише самостійно 

(синглетно), але і у вигляді індикаторних кластерів, які можуть бути подвійними 

(дублетними). До дублетних гомогенних кластерів належать ті утворення, до складу 

яких входять семантичні індикатори одного і того ж відгалуження-субкласу (hand and 

nail; root-boosting tonic for fine hair; hand and cuticle; foot and leg). До складу 

дублетних гетерогенних кластерів входять семантичні індикатори, які належать до 

різних відгалужень-субкласів (hair and body; hand and body; face and body). Триплетні 

кластери, які сформовані трьома семантичними індикаторами, є завжди 

гетерогенними утвореннями (face, hand and body). 

Анатомо-топографічні семантичні індикатори НК сигналізують про широке 

охоплення ділянок  тіла людини, для яких призначені відповідні засоби. 

До підкласу анатомо-топографічних семантичних індикаторів наближені як 

гендерні, так і вікові, які можна розглядати як ізольовані субкласи-відгалуження. 

Гендерні семантичні індикатори розмежовані на чоловічі (for men; for him; homme) і 

жіночі (feminine, femme, woman). Вікові семантичні індикатори розмежовуються на 

педіатричні (baby; kids; pediatrician tested) та загально-вікові (aquа youth; anti-age; 
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age-retreat; ageless (bloom); anti-aging). Між гендерними і віковими індикаторами 

можна виокремити універсальну групу, яка узагальнює як усі вікові категорії, так і 

статеву диференціацію потенційних споживачів відповідних ПКТ. Їх можна 

визначити як об’єднані (комплексні) (family cream; family friendly). Позиції усіх 

відгалужень-субкласів репрезентовано на рисунку Б. 18а. 

Семантичні індикатори, які визначають умови використання відповідних ПКТ, 

час застосування, тривалість дії, об’єднані у темпоральний підклас (рисунок Б. 18б), 

в якому виокремлюються сезонні (winter; snow flake), добові (all day; night/day; day; 

night; overnight), часові (24 hours; 48 hours). Серед індикаторних кластерів є як 

гомогенні (night/day), так і гетерогенні (winter day; winter night). У межах класу 

антропологічних індикаторів виокремлюється об’єднаний підклас фізіологічних 

індикаторів, який сформований за принципом зазначення характеру фізіологічної дії 

ПКТ на тіло споживача. Розмежування цього підкласу на численні субкласи-

відгалуження (рисунок Б. 19) свідчить про широке розмаїття специфічних дій, які 

реалізуються при вживанні відповідних ПКТ. До першого субкласу-відгалуження 

належать гідратаційно-живильні семантичні індикатори (hydration, nourishing, 360 

nourishment, smoothing fresh hydration), які віддзеркалюють процеси зволоження 

(гідратації) і живлення (ожирiння) шкірних покровів. 

Антиперспірантно-дезодорантний субклас сформований семантичними 

індикаторами, які об’єднані у спільне відгалуження через подібність, спорідненість, 

схожість фізіологічних процесів. Вони репрезентовані відповідними лексичними 

одиницями. Це процеси пригнічення потовиділення (anti-perspirant), або 

нейтралізації неприємних запахів (deodorant, odour neutralising, fragrance).  

Процеси, які пов’язані з доглядом за волоссям є доволі специфічними. Субклас 

піліарних (волосяних) семантичних індикаторів посідає відокремлену позицію від 

інших субкласів. Уся гама процедур, що пов’язані з доглядом за волоссям, втілюється 

у відповідних індикаторах (weak / brittle (hair); all (hair) types; tired looking dull (hair); 

colour treated (hair); anti-dandruff). 
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Репрезентована на рисунку Б. 19 розгалужена система підкласу фізіологічних 

індикаторів свідчить, що вони посідають (разом з анатомо-топографічними) провідне 

місце у формуванні семантичної системи НК, оскільки вони повідомляють,  як діє 

засіб та для яких ділянок тіла він призначений.  

Окрім антропологічного класу семантичні індикатори об’єднуються у межах 

субстанціонального класу. Якщо антропологічні індикатори окреслюють характер дії 

всього розмаїття ПКТ на споживача, то субстанціональні семантичні індикатори 

окреслюють характеристики самих ПКТ. Вони розкривають реципієнту особливості  

субстанцій, речовин, подаючи необхідну інформацію щодо агрегатного стану, 

кольору, вмісту біологічно активних речовин. 

Семантичні індикатори, що входять до субстанціонального класу, можуть бути 

визначені як речовинні, що розкривають природу субстанції, для зручності їх можна 

визначити як субстантивізми. Аналіз розмаїття субстантивізмів доречно здійснювати 

у такий же спосіб, як це відбувалося з антропологізмами, беручи до уваги 

дистрибуцію індикаторів у межах диференційованих α1, β1, β2, γ1-n -складників НК, а 

також зважаючи на типи ПКТ, чиї НК залучено до дослідження. У межах α1-

складника НК спостерігається лише один раз наявність субстантивізма, що 

пов'язаний з парфумами: Acqua Di Parma. Тоді як β1-складники демонструють у 

своєму складі ідентифіковані різноманітні субстантивізми: Fun Water; Liquid Gold 

euphoria men; Jasmine White Moss; Sun Flowers; Dark Blue; Cuba Red; Black Orchid; 

Fame Black Fluid. Ці різноманітні субстантантивізми уточнюють агрегатний  стан 

(water; liquid; fluid), походження сировини (jasmine, moss, sunflower), або 

колористичні параметри (white, dark blue, red, black). У β2-складнику НК парфумерної 

групи товарів теж ідентифікуються субстативізми (eau de parfum; eau de toilette; eau 

de cologne), що вказують на агрегатний стан. До парфумерної групи товарів 

наближені дезодоранти, антиперспіранти, які у своєму НК теж використовують 

субстативізми, що дислокуються у β1-складнику (Indian Cotton Flower; La otion Lotus 

Flower), а також у β2-складнику (spray-deodorant; argain oil mask) і γ1-n-складнику 

(75mle with pepper mint oil). У межах НК гримувальних засобів для очей (які 
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представлені широким спектром виробів) субстантивізми задіяні до формування 

різних складників НК: β1-складники (Blackest Black;Cerum; Deep Purple; Ultra Long-

Lasting Cream; Volume Elixir), β2-складники (Water proof mascara). Ці субстативізми 

уточнюють колористичні характеристики (black, purple), а також агрегатний стан 

(elixir; cerum; cream). НК гримувальних засобів для губ формуються за рахунок 

залучення субстативізмів, які диференціюються у різних складниках НК: β1-

складники (Rose Pink; Rich Berry; Red Velvet; Red Currant; Frosen Rose; Mandarin 

Fruity Jelly; Vanilla), β2-складники (lip fluid; fluid jelly lip gloss; fluid stick; collagen 

active lip gloss), γ1-n-складники (with shea Butter and Honey; with grapeseed oil and 

vitamin E). Задіяні субстантивізми уточнюють колористичні характеристики (Red, 

Rose, Mandarin), характеристики агрегатного стану (fluid, jelly, oil), а також джерела 

біологічно активних компонентів (collagen, sheabutter, honey, grapeseed oil, vitamin E). 

Деякі субстантивізми можна розглядати як опосередковані колористичні 

характеристики (Frosen Rose; Red Currant), або як органолептичні – смакові, 

ольфакторні (Honey; Vanilla). В НК декоративних засобів для нігтів субстативізми, 

які уточнюють колір, дислокуються у межах β1-складників (Black as Night; Real Red; 

Royal Blue; Pearl Shine), тоді як уточнення агрегатного стану зосереджено у межах β2-

складників (Nail Crema; Gel Polish). В НК засобів для гоління, та препаратів після 

гоління субстантивізми ідентифікуються у складі β2-складників (after shave balm; after 

shave lotion; cooling shave gel; shaving foam), які залучають індикатори агрегатного 

стану (balm, lotion, gel foam), так і γ1-n-складників (ginger), що демонструють 

походження біологічно активних речовин. НК засобів для догляду за шкірою (до яких 

належать живильні креми, гелі і зволожувачі, лосьйони, очищувачі, скраби і маски, 

лікувально-оздоровчі засоби) залучає для свого формування субстативізми. Залучені 

лексичні одиниці-субстативізми репрезентують агрегатний стан виробів (water, 

emulsion, gel, foam, fluid, solution, cream, balm, elixir), або походження біологічно 

активних речовин у складі засобів (milk, honey, green tea, olive oil, minerals, oat vanilla, 

dead sea minerals, bamboo, hibiscus, talc). Вони дислокуються у різних складниках НК, 

зокрема у межах β1-складника (naturals face nourishing milk and hony; naturals face 
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protecting green tea and olive leaf; Peach satin hands; [e-collagen]; youth minerals; youth 

minerals day; organic oats; Black berries; Organic Vanilla). Семантичні індикатори-

субстантивізми слугують тими центрами, навколо яких вибудовуються не лише β1-

складники, але і β2-складники (purifying micellar water 2in1; cleansing emulsion; 

perfectly natural cleansing gel; facial cleansing foam; Gentle Softening Cleansing Fluid; 

Express Cleansing Solutions; Comforting Cleansing Milk; Creamy Foam), а також γ1-n-

складники (sensitive skin relief active deadsea minerals; 100mle with collagen and elastan; 

sensitive skin relief active dead sea minerals; 75mle with lemon grass and cucumber extract; 

125mle energizing peach and almond milk). НК гримувальних засобів для шкіри обличчя 

теж використовує субстативізми у межах різних номінативних складників: β1 (Fluid 

Sheer; Matte Fluid; Replumping Serum; Blackberries), β2 (shimmering glow dust; Healthy 

glow sheer powder; light creator gel-cream), γ1-n (enriched with 4 Roses extract). 

Виокремлені лексичні одиниці, які є субстативізмами, по’вязані з агрегатним станом 

засобів (fluid, serum, liquid, dust, powder, gel, cream), колористичними 

характеристиками (blackberries, glow). НК засобів для догляду за волоссям (які 

охоплюють такі групи товарів, як фарби, маски, шампуні-кондиціонери) демонструє 

наявність субстативізмів у складі різних складників НК: β1 (Mud Clay; Soft keratin; 

Lisse Design Keratin Therapy), β2 (Sensitive foam shampoo; Conditioner with sun flower 

oil; rinsing vinegar), γ1-n (protein and vitamin E; with organ oil+vitamin E; Rose Geranium 

and Organic Camellia Seed oil; jojoba and mango). Виокремлені субстативізми 

уточнюють агрегатний стан засобів (foam, liquid, gel), походження біологічно 

активних речовин (mud clay, Keratin, sunflower oil, vinegar, jojoba, mango). НК 

детергентів теж використовує субстативізми у різних складниках НК: β1 (lily of the 

valley; AOC Olive Oil), β2 (foaming shower gel; liquid hand soap), γ1-n (500mle awakening 

citrus with relaxing lavander and fig; organic argan oil), які пов’язані з агрегатним 

станом (liquid, gel, foam), походженням компонентів, що входять до складу засобів 

(olive oil, lily of the valley, lavander). Субстативізми, що пов’язані з походженням 

біологічно активних компонентів засобів, спостерігаються також у НК зубних паст: 

β2 (fluoride tooth gel; fluoride tooth paste), γ1-n (contains fluoride; soothing mint; cool 
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peppermint). Виокремлені індикатори можуть бути визначені як субстативізми (на 

відміну від раніше диференційованих антропологізмів), оскільки вони подають 

інформацію, яка пов’язано з характеристикою речовини (субстанції), що існує у 

вигляді конкретного ПКТ. 

Доволі значний підклас сформований семантичними індикаторами агрегатного 

стану, які містять інформацію про те, у якому стані знаходиться ПКТ, який міститься 

у відповідній упаковці. Фактично усі ПКТ можуть бути переважно або у вигляді 

рідини, або у твердому стані (powder) (рисунок Б. 20). Оскільки переважають саме 

рідинні засоби, вони активніше взаємодіють з поверхнею тіла, то і рідиноподібна 

форма представлена у різних варіантах розчинів, про що і свідчать ідентифіковані 

різні семантичні індикатори. Серед них ідентифікується субклас індикаторів, що 

відповідають справжнім розчинам (water; solutions; aqua; liquid; fluid). 

Найрозгалуженішим є субклас колоїдних розчинів, серед яких є гелеподібні 

субстанції (gel; oil free gel), емульсії (cream; milk; butter), піни або аерозолі (spray; 

foam), а також золі (serum; liquid soap). 

Ще розгалуженішим є підклас семантичних індикаторів, які визначають 

джерела або природу походження біологічно активних складників ПКТ (рисунок 

Б. 21). Серед них диференціюється субклас мінеральних (неорганогенних) 

індикаторів (clay; dead sea minerals; mud; calcium; pure O2). Але органогенні 

індикатори складають значно об’ємнішу субкласову розгалужену мережу. У межах 

цієї системи є індикатори на позначення тваринного (нерослинного) походження 

біологічно активних складників, вони формують меншу групу (milk and honey; wax; 

amber; glycerine; pearl). Найрозгалуженішу систему формують рослинні індикатори 

(botanicals), що свідчить про широке використання рослинного матеріалу. Джерелами 

біологічно активних речовин слугують усі частини рослин, про що знов-таки свідчать 

відповідні семантичні індикатори, серед яких виокремлюються квіткові або 

флористичні (orange flower; lily of the valley; Thailand lotus flower; white jasmine and 

rose); трав’яні або гербальні (herbals; sea weed; lemon grass; lavander); фруктово-
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овочеві (mango and ginger; apple; vanilla; pomegranate and mango); деревні або 

дендральні (cedar-wood; sandal wood).  

Оскільки переважна більшість засобів, які призначені для маскування 

косметичних дефектів, або для зміни забарвлення відповідних ділянок тіла, містять 

барвники, що надають цим засобам необхідне забарвлення, то можна визнати тісний 

зв’язвок між субкласом-відгалуженням декоративно-маскувальних (рисунок Б. 19) і 

підкласом колористичних семантичних індикаторів (рисунок Б. 22), які, у свою чергу, 

формують розгалужену систему субкласів, що свідчить про розмаїття кольорів, які 

присутні у відповідних засобах (губна помада, тіні для повік, тональні креми і пудри, 

рум’яна, лак для нігтів, туш, фарба для волосся).  

Стосовно найменування кольорів у косметичній промисловості зазначається, 

що тони розробили для засобів макіяжу – помади, рум’ян, тональних кремів, олівців, 

а також лаку для нігтів, фарби для волосся. Провідні французькі компанії – виробники 

косметики і законодавці моди – активно використовують англійські лексеми. 

Наприклад, фахівці компанії LANCOME категоризують усі  використані тони у три 

великі групи: Browns-Neutrals, Pinks-Berries, Red-Corals [14, с. 5-6]. 

Серед колористичних індикаторів диференціюються спектральні; а саме 

хроматичні (Vivid Violet 59364; Red 05384; Pink 05383; Ink Blue 34810) і ахроматичні 

(Saturn Grey 72819; Black 05807; Grey Cement 75274). Відомо, що у 

кольоропозначеннях у косметиці широко використовуються асоціації з фруктами 

[14, с. 6]. Наголошоється, що особливо слід визначити ахроматичні кольори – чорний 

та білий, які також мають велику кількість значень, але, мабуть, не за рахунок 

емоційного впливу, а навпаки – відсутність кольору дає простір для фантазії 

[178, c. 175]. Асоціативні або аналогові семантичні індикатори репрезентують 

кольори, які мають забарвлення, що нагадує забарвлення відповідних рослин 

(Tangerine 95282; Apricot Mystery 11703), харчових продуктів (Deluxe Chocolate 

45327; Cappuccino 30198), або відповідних мінералів-неорганічних сполук (Gleaming 

Gold 96674; Copper Connection 23052). 
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У межах асоціативних індикаторів мають місце і змішані структури, що 

сформовані елементами різних відгалужень: рослинно-мінеральних (Golden Peach 

88914), мінерально-харчових (Honey Gold 88915), які можна віднести до кластерних 

утворень. Фантазійні індикатори репрезентують кольори, які отримали назви на 

розсуд виробника-номінатора, фактично це його забаганка або продукт хворобливої 

фантазії, якихось психологічних конотацій (Romance 45526; Illusion 11605; Decadence 

45326). Усі  колористочні індикатори містять шифр, за яким визначено колір, який 

позначений цією назвою. Це надає можливість уникнути плутанини і непорозумінь 

при замовленнях, посиланнях на відповідний колір. Усі ці виявлені закономірності 

стосовно підкласу колористичних індикаторів підпорядковуються основним 

стратегіям позначення нових кольорових відтінків у сучасній англійській мові 

[14, с. 8]. 

Семантична система НК визначається як загальна для цього номінативного 

утворення. Вона грунтується на розвиненій системі семантичних індикаторів, які 

дислокуються в усіх номінативних складниках НК. Семантичні індикатори формують 

автономну мережу, яка сприяє ефективніший рецепції НК, полегшуючи реципієнту 

пошук необхідної інформації. Семантична система складається з підсистем у межах 

НК. Вона, завдяки присутності семантичних індикаторів у всіх НК, може або 

знаходитися у глибинних шарах семантичного простору, або виходити на поверхню. 

Це визначає провідну позицію семантичної системи в організації семантичного 

простору НК. 

3.3. Ознаки соціальної стратифікації у межах семантичної підсистеми 

парфумерно-косметичних назв 

Семантична підсистема як складова частина загальної семантичної системи 

розуміється як семантика β1-складників НК, що обмежується рамками лише однієї 

площини соціальної стратифікації. Номінатор-виробник створює назви своїх ПКТ, які 

повинні бути не лише зрозумілими, привабливими, чітко віддзеркалювати якісні та 

кількісні характеристики, але і бути семантично прозорими з огляду на те, для якого 
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соціального прошарку призначені відповідні ПКТ. Саме цьому ракурсу дослідження 

і відповідає семантична підсистема НК, а у першу чергу β1-складника, який посідає 

провідну позицію в НК. 

Шляхи вербалізації ознак соціальної стратифікації у межах β1-складників НК 

реалізуються завдяки залученню семантичних індикаторів, які були виокремлені та 

детально описані у підрозділу 3.2. Поняття соціальної стратифікації розкривається у 

серії словникових дефініцій: social adj 1 society «relating to human society and its 

organization, or the quality of people’s lives»; 2 rank «relating to your position in society, 

according to your job, family, wealth» [338, с. 1570]; society 4 upper class «the fashionable 

groups of people who are rich and powerful» [338, с. 1571]. Але людський соціум 

будується з окремих людей, які є не лише соціальними, а і біологічними істотами, що 

диференціюються за гендерними і віковими ознаками, утворюючи біологічне 

підгрунтя людської спільноти. Відповідно, семантичні індикатори гендерної і вікової 

диференціації (підрозділ 3.2) можуть належати формально до семантичних 

індикаторів соціальної стратифікації, оскільки вони зазначають стать або вік у межах 

β1-складника: man, men, woman, child, baby. Маючи у собі біологічне підгрунтя, ці 

семантичні індикатори соціальної стратифікації, формуючи групу 1 гендерних і 2 

вікових індикаторів, можуть бути об’єднані разом у межах біологічного 

семантичного полюсу (рисунок Б. 23). Опозиційним до біологічного полюсу є 

майновий семантичний полюс, що вміщує групу 3 індикаторів соціального статусу і 

групу 4 індикаторів професійної приналежності (рисунок Б. 23). Семантичні 

індикатори соціальної стратифікації, які об’єднані у групу 3 індикаторів соціального 

статусу, ідентифікуються у межах β1-складника, а їхня семантика саме статусного 

змісту прослідковується у словникових дефініціях: прикметник ROYAL 

виокремлюється у β1-складниках Eau De Royal Secret; Cuba  Royal;Royal Copenhagen; 

Royal Aqua; Royal Velvet, а його словникова дефініція визначає дотичність цієї 

лексичної одиниці до найвищих (королівських) соціальних щаблів: «relating to or 

belonging to a king or queen, (informal) a member of a royal famiy» [338, с. 1436]. 

Семантично наближені індикатори соціальної стратифікації спостерігаються у β1-
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складниках: Killer Queen; Prince Matchabeli French Musk; Disney Princess(e); 

L’imperatrice. Всі вони належать до статусної лексики: Queen «the female ruler of a 

country; the wife of a king» [338, с. 1342]; Prince «the son of a king, queen, or prince; a 

male ruler of a small country or a state» [338, с. 1300]; Princess(e) «a close female relation 

of a king and queen, especially a daughter; the wife of a prince» [338, с. 11301]. 

Номінатори вжили французький правопис цієї лексичної одиниці, так само як і 

залучили галіцизм L’imperatrice з метою надати всьому β1-складнику французького 

шарму. У співзвучності з цим семантичним індикатором перебуває β1-складник 

Emporio Armani, де галіцизм emporio відповідає асимільованій лексичній одиниці 

empire «a group of countries that are all controlled by one ruler or government; a group of 

organisations controlled by one person» [338, с. 512]. Лексична одиниця-індикатор 

соціальної стратифікації Gentleman спостерігається у складі β1-складників: Elite 

Gentleman; Gentleman only; Gentlemen only intense. Семантика цієї лексичної одиниці 

викриває її приналежність до статусної лексики: Gentleman «(old-fashioned) a man 

from a high social class, especially one whose family owns a lot of property» [338, с. 672]. 

Лексична одиниця Lady у межах β1-складника Lady Million Eau my Gold теж належить 

до індикаторів соціального статусу і має відповідну словникову дефініцію: «uses the 

title of the wife or daughter of a British nobleman, or the wife of a knight; (old-fashioned) 

a woman born into a high social class in Britain» [338, с. 899]. У β1-складнику Berlin 

Playboy лексична одиниця Playboy за своєю словниковою дефініцією належить до 

статусної лексики: «a rich man who does not work and who spends his time enjoying 

himself with beautiful women, fast cars etc.» [338, с. 1253]. Прикметник Elite у межах β1-

складника Elite Gentleman теж належить до статусної лексики, виходячи з його 

словникової дефініції: (n) «a group of people who have a lot of power and influence 

because they have money, knowledge, or special skills» [338, с.  508-509]. У β1-складнику 

Love of Glamour лексична одиниця Glamour теж дотична до статусної лексики: «1. the 

attractive and exciting quality of being connected with wealth and success glamour of; 2. a 

style or attractiveness that suggests wealth» [335]. Якщо група 3 індикаторів соціального 

статусу окреслює лексичні одиниці, які пов’язані із майновою і суспільною позицією, 
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то група 4 індикаторів професійної приналежності містить у своєму складі лексичні 

одиниці, які співвідносяться з майновими статками не через зв'язок із титулами, 

посадами, шляхетністю, а відповідно до професійної діяльності, яка слугує джерелом  

поповнення цих майнових статків. У межах групи 4 індикаторів професійної 

приналежності найближчим за семантикою до групи 3 індикаторів соціального 

статусу є лексична одиниця Tycoon, яка суцільно формує β1-складник і має прозору 

професійну семантику: «someone who is successful in business or industry and has a lot 

of money and power» [331]. Індикатори професійної приналежності можуть визначити 

рівень професійної майстерності: (β1) Maestro, про що свідчить словникова дефініція 

цієї лексичної одиниці(«someone who can do something very well, especially a musician» 

[338, с. 989]; «A distinguished figure in any sphere» [340]). Ця лексична одиниця може 

бути і компонентом номінативного складника: (β1) Maestro Eraser. Індикатори 

професійної приналежності можуть бути компонентами β1-складників, підкреслюючи 

характер діяльності особи, з якою ототожнює номінатор потенційного споживача, або 

приписує ці уявні ознаки потенційному реципієнту ПКТ; словникові дефініції 

розкривають семантику цих індикаторів професійної приналежності: (β1) Bod man 

Warrior (warrior «a soldier or fighter who is brave and experienced-used about people in 

the past» [338, с. 1857]. У межах групи 4 індикаторів професійної приналежності може 

бути виокремлена підгрупа, яка семантично пов’язана зі спортом як професійною 

діяльністю. У цьому випадку в межах β1-складників ідентифікується лексична 

одиниця Sport: (β1) Sport for women; (β1) On duty men sport; (β1) Dior Homme Sport. А 

її словникова дефініція визначає цю активність, зокрема, як професійну діяльність: «a 

game, competition, or activity needing physical effort and skill that is played or done 

according to rules, for enjoyment and/or as a job» [331]. У межах β1-складника Master 

Corrector обидві лексичні одиниці пов’язані з високим рівнем професійної діяльності, 

кваліфікації: master «a person who is very skilled in a particular job activity; a famous and 

very skilled painter» [331]; corrector «apart from the general sense of anyone who corrects 

mistakes, it has been used as, or part of (some commonly shortened again to Corrector), 

various specific titles and offices, sometimes quite distant from the original meaning» [336]. 
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Базовий номінативний складник (β1) Guardians of love містить лексичну одиницю-

компонент, семантика якої дотична до індикаторів професійної приналежності: 

Guardian «someone who guards or protects something» [335]. У β1-складниках (β1) On 

Duty woman, (β1) On Duty men sport, (β1) On Duty men active лексична одиниця duty, а 

також фраза on duty належать до індикаторів професійної приналежності із 

узагальненого семантикою: duty «something you have to do as part of your job»; be on 

duty «to be working at a particular time, especially when you are doing a job which people 

take turns to do, so that someone is always doing it» [338, с. 490]. Індикатори професійної 

приналежності можуть формуватися за рахунок залучення термінологічної лексики, 

яка опосередковано вказує на вид професійної діяльності: (β1) Haute-Couture «the 

design and production of expensive and fashionable clothes, or the clothes themselves» 

[338, с. 361].  

До індикаторів професійної приналежності належить також прикметник 

professional, який спостерігається як у межах α1-, так і у β2- складників: (α1) Berrywell 

professional haircare B; (α1) Estel professional; (β2) professional haircolor; (β2) 

professional eye smokifier. Семантика лексичної одиниці professional («adj relating to  a 

job that needs special education and training; relating to your job or work and not to your 

private life; doing a job, sport, or activity for money, rather than just for fun; 

person/man/woman: someone who works in a profession, or who has an important position 

in the company or business» [338, с. 1308]) співвідносить її з професійною діяльністю, 

що пов’язана із зароблянням грошей. Ознаки соціальної стратифікації у межах β1-

складника НК вербалізуються шляхом залучення семантичних індикаторів соціальної 

стратифікації, які диференціюються відповідно до архісем, які віддзеркалюють 

ознаки, що властиві цілому класу об’єктів [42, с. 14-15], на біологічний полюс і 

майновий семантичний полюс. До архісем, які пов’язані з біологічним семантичним 

полюсом, належать person, human. Індикатори біологічного семантичного полюсу, на 

підставі диференціальних сем, які у своїй сукупності формують ядро значення слова 

[42, с. 14-15], розмежовуються на групу 1 гендерних індикаторів, які містять 

диференціальні семи female, male і групу 2 вікових індикаторів, що містять 
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диференціальні семи adult, child. Відповідно групи 1 і 2 визначаються у своїй 

сукупності низкою сем, що входять до складу словникових дефініцій лексичних 

одиниць: an adult female person; an adult male human; a very young child; someone who 

is not yet an adult; a female child. 

Семантичні індикатори соціальної стратифікації, які належать до майнового 

семантичного полюсу, містять у своєму складі архісеми power, money, wealth, success. 

На підставі диференціальних сем індикатори майнового семантичного полюсу 

розмежовуються на групу 3 індикаторів соціального статусу і групу 4 індикаторів 

професійної приналежності. Група 3 сформована на підставі диференційних сем high 

social class, high social position, the ruler of the country, a member of a royal family. Група 

4 сформована на підставі диференційної семи job, яка підкреслює не спадковість 

влади і грошей, а шлях отримання майнових статків. Групи 3 і 4 визначаються у своїй 

сукупності низкою сем, що входять до складу словникових дефініцій лексичних 

одиниць, які формують семантичні індикатори майнового семантичного полюсу: a 

member of a royal family; a high social class; family owns a lot of property; a rich man; 

who has a lot of power, money; being connected with wealth and success; one of the 

important people; played or done as a jоb; very skilled in a particular job; to be good at 

something; a job that needs special education. Вербалізацію ознак соціальної 

стратифікації шляхом залучення семантичних індикаторів соціальної стратифікації 

можна визначити як експліцитну інформацію. Експліцитність полягає у тому, що 

задіяні семантичні індикатори безпосередньо репрезентують семантичну підсистему 

β1-складників НК у площині соціальної стратифікації. Ця площина обмежена рамками 

біологічної та майнової семантики. 

Шляхи вербалізації ознак соціальної стратифікації у межах β1-складника 

можуть відбуватися в інший спосіб, який не передбачає залучення індикаторів 

соціальної стратифікації. Крім вже задіяної експліцитної інформації може бути 

залучена імліцитна, яка схематично зображена на рисунку Б. 23. Імпліцитність у 

цьому випадку полягає у тому, що залучаються символи-маркери соціальної 

стратифікації. Символізм – найпростіший і ефективніший спосіб передачі будь-якої 
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думки без додаткового опису. Це використання слова-символа. Символізм 

розглядається як вираження абстрактної концепції за допомогою заміни її будь-яким 

конкретним об’єктом. Цей спосіб часто використовується творцями фірмових 

найменувань. Парфумери у своїх назвах надають перевагу флорі, а ювеліри часто 

використовують у назвах види коштовних каменів [36, с. 35]. Символи, які 

залучаються до формування ознак соціальної стратифікації β1-складників, 

функціонують як беззаперечні репрезентанти-асоціації певного соціального статусу. 

Символи, не називаючи експліцитно ознак соціальної стратифікації, набувають ознак 

імпліцитних маркерів цієї стратифікації з доволі чіткою системою співвідносності з 

матеріальними статками, успішністю. Символ може бути репрезентований як об’єкт, 

суб’єкт, якість, дія. У підгрунті імпліцитної інформації закладені конотативні ознаки, 

тоді як експліцитна інформація грунтується на денотативних ознаках. В. М. Телія 

зазначила, що «конотативні ознаки не належать до тих структурно-семантичних 

ознак, на основі яких визначаються тотожності та відмінності словесних значень як 

одиниць лексико-семантичної системи мови. Але конотативні ознаки можуть за 

певних умов актуалізації виконувати дистинктивні функції. Тому їх іноді називають 

потенційними або латентними семами, стійкими асоціаціями» [206, с. 175]. 

Потенційні семи відображають різноманітні другорядні ознаки і асоціації об’єкту 

[42, с. 14-15]. У межах імпліцитної інформації задіяні символи-маркери соціальної 

стратифікації розмежовуються між двома полюсами: першим є полюс символізму 

об’єктів, а другим є полюс символізму власних імен. Символи-маркери соціальної 

стратифікації розмежовуються на чотири групи (які продовжують наскрізну 

нумерацію груп індикаторів, залучених до експліцитної вербалізації): група 5 

сформована топонімами, до групи 6 належать субстантивізми (у переважній 

більшості назви коштовних каменів - гемоніми), група 7 містить імена реальних осіб, 

а група 8 об’єднує імена міфічних персонажів – міфоніми. 

Група 5 топонімів, що містить символи-маркери соціальної стратифікації, 

розкриває свою семантику шляхом залучення словникових дефініцій, в яких можна 

виокремити асоціативні (потенційні) семи, що мають конотації із соціальною 
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стратифікацією: Tokyo «the capital and largest city of Japan, and its main financial and 

business centre… Tokyo is known for being one of the largest and busiest cities in the world» 

[335]. У межах β1-складника Tokyo Fashion лексична одиниця Tokyo формує асоціації 

з майновим семантичним полюсом завдяки семам financial, business, busiest. 

Аналогічну функцію виконує у межах β1-складника London Beat лексична одиниця 

London «is also one of the world’s main financial centres, and the London Stock Exchange 

and the Bank of England are in the City, the main business area in the eastern part of central 

London» [335]. Це стосується і β1-складника Cuba New York, в якому компонент New 

York зокрема має словникову дефініцію: «New York City is the largest city in the US and 

its main business centre» [335]. Ця ж функція може виконуватися β1-складником Down 

Town, що підтверджує його словникова дефініція: «But by the early 1900s downtown 

was clearly established as the proper term in American English for city’s central business 

district» [336]. Якщо проаналізовані символи-маркери соціальної стратифікації, які 

належать до групи 5 топонімів, що асоціюються із потенційними семами financial, 

business,, то у межах групи 5 топонімів можна виокремити ще одну підгрупу з іншими 

асоціаціями. Так, словникова дефініція вже дослідженого компоненту New York «a 

city in the northeast of the USA that is an important centre for finance, culture, and 

entertainment» [331] містить не лише сему finance, що уможливлює співвідносити цей 

символ-маркер з майновим семантичним полюсом, але і сему entertainment, яка 

асоціюється з безтурботним життям, сповненим розваг і веселощів, що можуть собі 

дозволити особи, які належать до соціальної еліти. Така полісемантичність дозволяє 

асоціювати New York не лише з фінансовою активністю, але і з розвагами і 

безтурботним життям. Так само і β1-складник Fiji «stands for the name of islands located 

in southern part of the Pasific. Just there, on one of the Fiji islands (where the managers of 

the house were at their vacation), the idea of the first Guy Laroche perfume was born» 

[365]. Сема vacation відіграє провідну роль. З місцем традиційного літнього 

відпочинку асоціюється β1-складник Hawaiian Shores, так само як і β1-складник Miami 

Party, а словникові дефініції його компонентів розкривають їхню семантику: Miami 

«a city in the southeast of Florida, in the US. It is known for having warm weather and 
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pleasant beaches, and is very popular with tourists» [335], «Its subtropical climate and 

miles of beaches make this and the resort island of Miami Beach a year-round holiday 

resort» [340]. Party «a social gathering of invited guests, typical involving eating, drinking, 

and entertainment» [365]. Об’єднуючись разом у межах одного β1-складника ці 

компоненти взаємодіють, підсилюючи одне одного, об’єднуючи семи resort, 

entertainment, tourists, які дозволяють асоціювати номінативний складник, а особливо 

його перший компонент Miami з безтурботним і веселим дозвіллям вищих прошарків 

суспільства. Те ж саме стосується і двокомпонентного β1-складника Soho Chic, де 

перший компонент пов'язаний із районом розваг, а другий компонент підсилюється 

за рахунок семантики першого, використовуючи його як атрибутив. Словникові 

дефініції дозволяють виявити асоціативні семи в обох компонентах: Soho «1. An area 

in central London famous for its sex shops and gay bars, and also as a place where there 

are many shops and restaurants selling foreign food, especially Chinese and Italian food; 

2. An area of Manhattan, New York City, south Houston Street, where there are many art 

galleries, restaurants, and small fashionable shops» [335]. Chic «stylish and fashionable» 

[331]; «Stylishness and elegance, typically of a specified kind» [340]. Словникові дефініцї 

свідчать про скандальну і сумнозвісну популярність, яку зажив собі лондонський 

Soho, на відміну від нью-йоркського, який асоціюється із витонченим мистецтвом та 

вишуканим смаком. Таким чином, у межах групи 5 топонімів виокремлюється не 

лише підгрупа із потенційними семами financial, business, але і підгрупа символів-

маркерів відтопонімічного походження із потенційною (асоціативною) семою 

entertainment, яка варіюється від топоніма до топоніма набором семантичних 

асоціативів: vocation, tourist industry, gambling, show, holiday resort, fashionable shops, 

a place of happiness, enjoyable. Необхідно прийняти до уваги, що деякі топоніми (як 

вже проаналізований New York) із огляду на їхні словникові дефініції, можуть 

одночасно належати як до асоціацій з бізнесом і фінансовою активністю, так і до 

місць розваг і відпочинку.  

Символи-маркери соціальної стратифікації, які об’єднані у групу 6 і 

складаються із субстативізмів, у межах яких виокремлюються назви коштовних 
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металів і назви коштовних каменів (які домінують у групі 6). Для зручності групу 6 

названо групою гемонімів. Коштовні метали і дорогоцінне каміння слугують не лише 

еквівалентом грошей (особливо банківське золото у зливках вищої проби), але і 

символами багатства, влади. Таким чином група 6 символів-маркерів соціальної 

стратифікації (гемоніми) має конотаційні зв’язки як із групою 4 індикаторів 

професійної приналежності (фінансова і бізнесова діяльність), так і з групою 3 

індикаторів соціального статусу (приналежність до вищих класів). Серед назв 

коштовних металів лише три задіяні у полюсі символізму об’єктів. Першу позицію 

традиційно посідає золото (Gold). Ця лексична одиниця є компонентом β1 -складників 

Gold, Honey Gold, Precious Gold, Rare Gold. А словникова дефініція розкриває її 

семантику: «a precious yellow metallic element, highly malleable and ductile, and not 

subject to oxidation or corrosion; a quantity of gold coins; a monetary standarol based in 

this metal; money, wealth, riches; something likened to this metal in brightness, 

preciousness, superiority; a bright; metallic yellow color, sometimes tending to word 

brown; consisting of gold; pertaining to gold» [337]. У словнику символів золото 

тлумачиться як «gold is symbolic of all that is superior, the glorified or ‘fourth state’… 

Every thing golden or made of gold tends to pass on quality of superiority to its utilitarian 

function. Gold is also the essential element in the symbolism of the hidden or elusive treasure 

which is illustration of the fruits of the spirit and of supreme illumination» [332, с. 120]. 

Лексична одиниця Gold є популярним компонентом для β1-складників з огляду на її 

семантику, а також популярність цього металу в соціумі: Giordani gold; Diorific Gold 

shock; 24k Simply Gold; My Gold; Liquid Gold euphoria men. 

Лексична одиниця Platinum теж функціонує як компонент β1-складників: 

Platinum night; Samba Platinum; Platinum ègoïste. Цей метал платинової групи теж 

функціонує як мірило багатства, статків, а також вишуканого смаку, на що вказує 

його словникова дефініція: «a silver-grey metal that does not change colour or lose its 

brighteness, and is used in making expensive jewellery and in industry» [338, с. 1251]. 

Завершує підгрупу коштовних металів – срібло, лексична одиниця Silver теж 

функціонує як компонент  β1-складника: Silver; Glitter Mascara Silver. Словникова 
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дефініція цієї лексичної одиниці співвідносить її із символом-маркером соціальної 

стратифікації: «a valuable shiny, light grey metal that is used to make jewellery, knives, 

coins etc.» [335]. Словникові дефініції усіх трьох коштовних металів містять 

асоціативні семи valuable, precious, expensive, що дозволяє розглядати ці лексичні 

одиниці як символи-маркери соціальної стратифікації. Словник літературних 

символів подає таке тлумачення: «Silver is «the second metal». «Gold and Silver» or 

«silver and gold» are Common places in classical literature; often there is no distinction in 

meaning. Both «gold» and «silver» are synonyms for money in Greek, Latin, Hebrew, and 

many modern languages. But wherever there is a ranking, silver comes second, as the 

monetary value of the metal is always less than that of gold… As a bright, precious metal 

silver belongs to the classical gods only less insistently than gold. Apollo is particularly 

associated with a silver bow; «silverbow» is the title of his in the Iliad (1.37)» [334, с. 196].  

У полюсі символізму об’єктів задіяні назви коштовних каменів, серед яких 

діамант diamond є беззаперечним символом, атрибутом панівних класів. Ця лексична 

одиниця є компонентом  β1-складників: White Diamonds Lustre; Versace Yellow 

Diamond; Diamonds for men. Словникова дефініція цієї лексичної одиниці робить 

акцент саме на вартості цього каменя: «a transparent, extremely hard precious stone that 

is used in jewellery, and in industry for cutting hard things» [331]. Асоціація діаманта з 

багатством і владою підтверджується у словнику символів: «Like all precious stones, it 

partakes of the general symbolism of treasures and riches, that is, moral and intellectual 

knowledge» [332, с. 81]. У β1-складнику Rare Sapphires компонент Sapphire теж 

належить до підгрупи коштовних каменів, і належить до кола символів-маркерів 

соціальної стратифікації: «a precious stone, usually bright blue, that is often used in 

jewellery» [331]. У складі β1-складників Loose Pearls intense illuminating effect; Rare 

Pearls семантика лексичної одиниці Pearls дозволяє віднести її до групи 5 символів-

маркерів соціальної стратифікації: «a small, round object, usually white, that forms 

around a grain of sand inside the shell of a sea creature, especially an oyster. Pears are 

valuable and are used to make jewellery» [331]. Словники символів підтверджують 

позицію перлини як символу багатства, заможності: «From their beauty, rarity, and 



167 
 

 

great price pearls stand, not surprisingly, for beauty, rarity, or great price, as when we 

speak of pearls of wisdom or say that someone was a pearl, in these  uses equivalent to 

«gem»» [334, с. 151]. «Pearls in large numbers take on a different character: despite their 

high value, they come to be mere beads: when they joined they correspond to the symbol of 

the necklace, and when scattered they relate to the symbol of dismemberment, like all things 

that are dispersed» [332, с. 251]. β1-складники Sparkling Amethyst; Omnia Amethyste 

містять компонент Amethyst, що теж належить до групи 6 гемонімів відповідно до 

його словникових дефініцій: «a precious stone consisting of a violet or purple variety of 

quatz» [340]. До групи 6 гемонімів можна залучити також лексичні одиниці, що 

позначають коштовні матеріали органічного походження, які використовуються у 

ювелірних виробах і мають відповідну високу ціну, а тому дотичні до підгрупи 

коштовних каменів і можуть розглядатися як символи матеріальних статків. Ці 

лексичні одиниці також ідентифікуються у межах β1-складника: Extralasting Ivory; 

Omnia Coral; Sensual Amber. Їхня семантика розкривається у словникових дефініціях: 

Coral «precious red coral, used in jewelry» [340]; «According to Greek legend, coral grew 

out of the drops of blood of the Gorgon Medusa» [332, с. 62]. Семи jewellery; precious 

свідчать про приналежність цієї субстанції до коштовних матеріалів. Приналежність 

символів-маркерів групи 6 до майнового семантичного полюсу уточнюється шляхом 

аналізу сем, що входять до складу словникових дефініцій цих лексичних одиниць: 

Precious «something that is precious is valuable and important and should not be wasted 

or used without care; rare and worth a lot of money» [338, с. 1285]; Jewel «a valuable 

stone, such as a diamond»; =gem; Jewels «jewellery or other objects made with valuable 

stones and used for decoration»; «something or someone that is very valuable, attractive or 

important» [338, с. 69]. Якщо полюс символізму об’єктів сформований групою 5 

топонімів і групою 6 гемонімів, і цей полюс символізму об’єктів символів-маркерів 

соціальної стратифікації співвідноситься з майновим семантичним полюсом, навколо 

якого згуртовані індикатори соціального статусу 3 і професійної приналежності 4 

(рисунок Б. 23), то серед символів-маркерів соціальної стратифікації ідентифікується 

об’єднання, яке зосереджено навколо полюсу символізму персоналій. У межах цього 
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полюсу виокремлюється група 7 власних імен реальних осіб і група 8 міфічних імен 

(міфонімів). Символізм персоналій репрезентований низкою власних імен, які 

залучені до модельного бізнесу, виробництва парфумерної і косметичної продукції, 

ювелірних прикрас. Останнім часом імена особистостей (спортсменів, кінозірок) 

залучаються до репрезентації ПКТ. Усі ці персоналії є символами уславленості, 

матеріального добробуту, успішності у бізнесі, а тому можуть співвідноситися із 

групою 4 індикаторів професійної приналежності. Одночасно з тим вони надають 

продукції додаткову атрактивність, слугують гарантами високої якості, 

довершеності, досконалості. Символізм персоналій грунтується на традиціях і 

послідовній  політиці компаній, які обирають ці імена, або стоять за цими іменами. 

Імена реальних осіб, що утворюють групу 7, входять до складу β1 номінативних 

базових складників як їхні компоненти: Paco Rabanne; Pierre Cardin; Versace Man; 

Burberry; Dior Homme; Armani Code; Armani Mania for him; Chanel №19; №5 Chanel. 

Деякі з персоналій спочатку були пов’язані із світом високої моди і досягли значного 

успіху в модельному бізнесі, з часом розробили власні парфумерні лінії, 

користуючись своїм модельним брендом як гарантом для товарної продукції нового 

виробництва, про це свідчать статті з вікіпедії та відповідних сайтів: George Armani; 

«Over years Armani has grows to become a global brand synonymous with elegant 

simplicity and sophistication, an ethos that has continued to motivate and inspire Giorgio, 

and is apparent in everything from Armani clothing, jewellery, watches and cosmetics to 

Armani perfume and even home interios» [347]. З розкішшю асоціюється імя Yves Saint 

Laurent (YSL): «is a French Luxury fashion house founded by Yves Laurent and his partner, 

Pierre Bergé» [336]. У межах β1-складників ідентифікуються імена осіб, які відпочатку 

були пов’язані лише з парфумерно-косметичним бізнесом: Yves Rocher; Mary Kay 

Warm Amber; Estée Lauder Pleasurest: «Estée Lauder Companies was founded in 1946 by 

Joseph and Estée Lauder. Ms Lauder passed away in 2004, but the company remains in 

family hands today, with sons Leonard and Ronald in key leadership position, and grandson 

William as Executive Chairman, granddaughter Aerin as the Estée Lauder brand’s Senior 

Vice President and Creative Director, and granddaughter Jane as Global President and 
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Manager for two of the company’s brands, Origins and Ojon» [365]. Особливою 

популярністю у вищих аристократичних колах користується ім’я Burberry: «is a 

luxury British design house founded by Thomas Burberry in 1856. Burberry was granted a 

Royal Warrant for Clothing from the British Royal Family. …the Burberry brand offers an 

exclusive line of fragrances for men and woman…» [365]. Але беззаперечна першість 

серед особистостей, які зазнали слави і визнання в парфумерному бізнесі, належить 

Chanel.  Gabrielle Bonheur «Coco» Chanel: «was a French fashion designer and 

businesswoman. …Her signature scent Chanel №5 has become an iconic product. She is 

the only fashion designer listed on TIME magazine’s list of the 100 most influential people 

of the 20th century» [336]. Обличчям деяких фірм або ліній ПКТ виступають уславлені 

актори, кінозірки, спортсмени. Їхні імена ідентифікуються у межах β1-складників: 

Intimately Backham; In Bloom by Reese Witherspoon; Laugh Often by Reese Witherspoon; 

Simply Cristina; Elizabeth Taylor. Доволі часто актори співпрацюють з відомими 

парфумерами і створюють власні лінії парфумів. Серед цих імен Elizabeth Taylor є 

визначною особистістю: «Taylor was the first celebrity to create her own collection of 

fragrancas. In collaboration with Elizabeth Arden, Inc., she began by launching two best-

selling perfumes… According to beographers Sarn Kashner and Nancy Schoenberger, she 

earned more money through the fragrance collection than during her entire acting 

career…» [336]. У межах β1-складників ідентифікуються імена представників 

уславлених родин, які належать до вищих прошарків суспільства: Vanderbilt; M De 

Bourbon; Paris Hilton. «Paris Hilton is an American socialite, heiress and media 

personality. Great – granddaughter of Conrad Hilton, who founded the international hotel 

chain Hilton Hotels, Paris Hilton first rose to fame through her work as a fashion model, 

but her lavish lifestyle and social exploits soon garnered more work and attention than her 

modeling career. …Her fragrance, Paris Hilton for women, became an international best-

seller, and was soon followed by a men’s fragrance of the same name. …» [365]. «…Paris 

Hilton perfumes has generated 3 Billion dollars and more in sales since 2015» [336]. 

Імена реальних осіб, які формують групу 7, що входить до складу полюсу 

символізму персоналій, мають інтегровану семантику, яка розкривається через низку 
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сем, які можна розподілити на декілька об’єднань. До першого об’єднання входять 

семи: businessman. Businesswoman, family business, creative director, chairman, the 

world’s premier jeweler, executive charman, senior vice president, global president and 

manager, major sharehholder, top seller, best-seller, best-selling, earned more money, 3 

Billion dollars, more in sales, global brand, a degree in Economics and Business Science. 

Вони співвідносяться з групою 4 індикаторів професійної приналежності, 

опосередковано зв’язуючи персоналії з бізнесовою активністю, яка переважно 

сфокусована у парфумерно-косметичній сфері. До другого об’єднання входять семи, 

які асоціюють персоналії з групою 3 індикаторів соціального статусу, підкреслюючи 

їхню дотичність до вищих соціальних сфер, що характеризується розкішшю: elegant, 

luxury, luxury company, luxury fashion house, British Royal Family, lavish lifestyle, social 

exploits, socialite heiress media personality. Така семантична двоаспектність імен 

реальних осіб робить цю систему символів-маркерів соціальної стратифікації 

гнучкою і лабільною, дозволяючи змінювати семантичні акценти з огляду на потребу 

споживача ПКТ. До полюсу символізму персоналій також належить група 8 

міфонімів. Залучення цих символів-маркерів соціальної стратифікації до 

неймінгового простору β1-складників дозволяє говорити про них як символи-маркери 

соціальної стратифікації, оскільки вже знання античних міфів свідчить про високий 

освітній рівень, відповідно  і соціальний статус реципієнта, який завжди 

ототожнюється з відповідними фоновими знаннями. Залучення міфонімів до 

інтегрованого номінативного комплексу ПКТ вже апріорі підносить марковані таким 

чином товари на високий рівень якості, вишуканості. Тому формально міфоніми 

опосередковано співвідносяться з групою 3 індикаторів соціального статусу. 

Одночасно у семантичному просторі міфонімів виокремлюються семи, що 

дозволяють виявити зв'язок з групою 1 гендерних індикаторів. «Antaeus is a men’s 

perfume produced by French fashion house Chanel. …The Fragrance was named after the 

mythic giant Antaeus» [336]. «Antaeus is the name of ancient Greek semigod. Strong, like 

a god, and gentle as a man» [365]. Eros: «In Greek mytholody, Eros was the Greek god of 

love. His Roman counterpart was Cupid. Some myths make him a primordial god, while in 
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other myths, he is the sone of Aphrodite. He was one of the wihget love gods, Erotes» [365]. 

Залучення міфонімів завдяки семам god, sone, boy, man співвідноситься з групою 1 

гендерних і групою 2 вікових індикаторів, що належать до біологічного семантичного 

полюсу. Інші міфоніми можуть співвідноситися з гендерними індикаторами, 

опосередковано репрезентуючи осіб жіночої статі: Riviera Goddess. У поєднанні з 

топонімом Riviera («an area of coast, especially one with beaches where people go on 

holiday» [340]) Goddess («a female being who is believed to control the world or part of it, 

or represent a particular quality» [335]; «a female god» [331]) не лише співвідноситься 

з гендерними індикаторами, а і має конотативний зв'язок з індикаторами соціального 

статусу, підкреслюючи сему holiday, що позначає безтурботне життя, яке притаманне 

представникам вищих класів. У межах β1-складника Athena Sensual Breeze 

ідентифікується міфонім Athena абоAthene: «Greek mytholody, the goddess of wisdom 

and the arts» [335]; «the virgin deity of the ancient Greeks worshiped as the goddess of 

wisdom, fertility, the useful arts, and prudent warfare. At her birth she sprang forth fully 

armed from the head of her fatrher, Zeus. Compare Minevra. Female given name» [337]. 

Напівміфічне ім’я Amazon має також співвіднесеність з гендерними та віковими 

індикаторами соціальної стратифікації: «a strong tall woman» [335], «a tall, strong, or 

forceful woman» [336]. Співвіднесеність з жіночими гендерними індикаторами 

прослідковується завдяки наявності у словникових дефініціях міфонімів відповідних 

сем: goddess, female, female name, woman. 

Вербалізація ознак соціальної стратифікації у межах β1-складника НК, яка 

здійснюється з використанням імпліцитної інформації, реалізується у межах полюсу 

символізму об’єктів і полюсу символізму персоналій. Кожний із полюсів символізму 

складається з двох груп, групи 5 топонімів і групи 6 гемонімів, групи 7 імен реальних 

осіб і групи 8 міфонімів (рисунок Б. 23). Уся система вербалізації ознак соціальної 

стратифікації набуває властивостей гнучкості, завдяки тому, що у межах восьми 

виокремлених груп існує семантична мультиплетна аспектність. Ця семантична 

мультиплетна аспектність полягає у тому, що довільний семантичний індикатор 

соціальної стратифікації або символ-маркер соціальної стратифікації може 
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співвідноситися не винятково з однією з восьми виокремлених груп, а з декількома 

групами одночасно. Ця співвіднесеність виявляється на основі аналізу виокремлених 

потенційних (асоціативних) сем, які диференціюються у словникових дефініціях 

відповідних індикаторів або символів-маркерів. До одинарної, синглетної 

семантичної співвіднесеності належать випадки, коли семантичний індикатор або 

символ-маркер співвідносяться лише з однією групою, що знаходиться у межах 

біологічного семантичного полюсу або майнового семантичного полюсу. Зокрема, 

індикатори child, baby співвідносяться лише з групою 2 вікових індтикаторів, на що 

вказують семи у словникових дефініціях цих лексичних одиниць: «someone, who is not 

yet an adult; a very young child». Співвіднесеність є експліцитною, оскільки ці 

індикатори співвідносяться безпосередньо з групою 2, належачи їй повністю. 

Індикатор royal співвідноситься лише з групою 3 індикаторів соціального статусу 

відповідно до сем у його словниковій дефініції: king, queen, royal family.  

Семантичні індикатори Tycoon, Master суцільно належать до групи 4, на що 

вказують фрагменти їхніх словникових дефініцій: «successful in business; has a lot of 

money; skilled in a particular job or activity». Наведені приклади належать до 

експліцитної співвіднесеності, оскільки семантичні індикатори, як це було доведено 

раніше, експліцитно репрезентують ознаки соціальної стратифікації у межах β1-

складника НК. До імпліцитної співвіднесеності належать наступні приклади, в яких 

задіяні символи-маркери соціальної стратифікації, що опосередковано 

співвідносяться з групами 1-4. Символи-маркери gold, diamond співвідносяться лише 

з групою 3 індикаторів соціального статусу, виступаючи як атрибути багатства, на що 

вказують семи в їхніх словникових дефініціях: valuable, precious metal, precious stone. 

Опосередковано з групою 3 співвідноситься символ-маркер Las Vegas. Семи у його 

словниковій дефініції визначаються співвіднесеність з бурхливим життям, сповненим 

розваг і насолод, що є атрибутом вищих соціальних класів: gambling, casinos, shows. 

Опосередкованою з групою 4 співвідноситься символ-маркер Tokyo, ця 

співвіднесеність пояснюється наявними семами у словниковій дефініції, які 

співвідносяться з групою 4 індикаторів професійної приналежності: «financial and 
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business centre». Це є останній приклад одинарної, синглетної семантичної 

співвіднесеності і демонструє теж імпліцитну, опосередковану співвіднесеність, але 

лише з однією групою. Схематично приклади одинарної, синглетної семантичної 

співвіднесеності продемонстровані на рисунку Б. 24а. Приклади подвійної, дублетної 

семантичної співвіднесеності схематично зображені на рисунку Б. 24б. Дублетність 

(подвійність) цієї семантичної співвіднесеності полягає у тому, що семантичний 

індикатор експліцитно або символ-маркер імпліцитно співвідноситься одночасно з 

двома групами. Співвіднесеність з двома групами витікає із сем, які виокремлюються 

у межах словникових дефініцій індикаторів або символів-маркерів. Так, індикатори 

man, woman відповідно до їхніх словникових дефініцій («adult male human; adult 

female person») одночасно експліцитно співвідносяться з групою 1 гендерних 

індикаторів («male, female»), а також з групою 2 вікових індикаторів (adult human, 

adult person). Такий прояв подвійної, дублетної семантичної співвіднесеності можна 

визначити як внутрішньополюсну, оскільки групи 1 і 2 належать до одного 

біологічного семантичного полюсу. Аналогічне внутрішньополюсне явище 

спостерігається у випадку топоніма New York. Словникова дефініція цього топоніма 

містить семи, які співвідносяться з групою 3 («an important centre for culture and 

entertainmen»), а також з групою 4 («an important centre for finance»). Група 3 і 4 

належать до одного майнового семантичного полюсу.  

Індикатор професійної приналежності Wizad демонструє приклад 

міжполюсного варіанту подвійної, дублетної семантичної співвіднесеності, що 

витікає із словникової дефініції цього індикатора, у межах якої сема man 

співвідноситься з групою 1, а сема is very good at somеthing з групою 4. Імпліцитну 

співвіднесеність з такими ж групами демонструють імена реальних осіб: Chanel. Їхні 

словникові дефініції містять семи businesswoman, які одночасно співвідносять власні 

імена як з групою 1, так і групою 4, що належать різним полюсам: біосоціальному 

семантичному полюсу і майновому семантичному полюсу. Рисунок Б. 24в унаочнює 

схематично приклади потрійної, триплетної семантичної співвіднесеності, коли 

семантичний індикатор або символ-маркер експліцитно або імпліцитно 
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співвідноситься з трьома групами індикаторів одночасно. Найвиразнішими 

прикладами цього явища є індикатори lady, gentleman, playboy. Так, словникова 

дефініція лексеми lady «a woman of a particular type of age; a woman born into a high 

social class» містить сему woman, дозволяючи співвідносити лексему lady з групою 1; 

містить лексему a particular type of age, що дотична до групи 2; а лексема a high social 

class дотична до групи 3. Словникова дефініція лексичної одиниці genteleman “a man 

from a high social class” містить сему man, що співвідноситься одночасно з групою 1 і 

2, а також  сему a high social class, яка співвідноситься з групою 3. Прикладом 

триплетної семантичної аспектності є власне ім’я Paris Hilton. У дефініції цієї 

персони виокремлюються семи, які співвідносяться одночасно з групою 1 (heiress), а 

також з групою 3 (lavish lifestyle, socialite, mediapersonality). Спостерігається сема, що 

співвідноситься ім’я цієї персони з  групою 4 (has generated 3 Bilion dollarss). 

Виявлена семантична мультиплетна (а саме, синглетна, дублетна і триплетна) 

співвіднесеність є ще однією характерною рисою семантичної підсистеми НК, 

зокрема β1-складника, у площині соціальної стратифікації. Семантична підсистема 

формується завдяки залученню як семантичних індикаторів соціальної стратифікації, 

так і символів-маркерів соціальної стратифікації. Семантична підсистема набуває 

ознак додаткової «щільності», «густини» завдяки семантичній мультиплетній 

співвіднесеності, яка додатково зміцнює підсистемну площину соціальної 

стратифікації. Це зміцнення відбувається шляхом співвіднесеності індикаторів 

соціальної стратифікації або символів-маркерів соціальної стратифікації з декількома 

групами. Це є ознака полісемантичності цих лексичних одиниць саме в ракурсі 

соціальної стратифікації. Уся складна структура семантичної підсистеми 

візуалізується шляхом співпокладання рисунків Б.23 і Б. 24.  

3.4. Мультимодальність як засіб інтенсифікації неймінгової синергії 

У підрозділі 2.1.2, де вивчалася взаємодія між складниками НК, була виявлена 

тенденція до залучення α1-складника суцільно або частково при формуванні β1-

складника НК. За рахунок такого процесу відбувається підсилення номінативної 
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функції β1-складника. Це явище можна розглядати як прояв неймінгової синергії. Під 

синергією розглядається комбінований вплив кількох чинників, який 

характеризується тим, що їхня дія істотно переважає ефект кожного окремо взятого 

складника та їхньої суми. Властивість синергії мають номінативна одиниця, зміст якої 

значно більший, ніж зміст кожного елемента її структури і суми значень цих 

елементів, висловлення, текст, дискурс. Синергія є в мовознавстві явищем 

лінгвосинергетики [181, с. 647]. У цьому дослідженні визначаємо неймінгову 

синергію як підсилення номінативної функції одного із номінативних складників за 

рахунок залучення до його складу інших номінативних складників, які утворюють 

НК.  

Неймінгова синергія може інтенсифікуватися за рахунок постадійного 

залучення мультимодальності. Термін «мультимодальність» спирається на розуміння 

модальності, що побутує у психології, нейрофізіології, інформатиці: модальність – це 

тип зовнішнього стилю, що сприймається одним з відчуттів людини, у першу чергу 

зором і слухом [94, с. 135]. Мультимодальність позначає не просто наявність 

декількох каналів зв’язку , а їхню взаємодію, інтеграцію [94, с. 146]. Основним із 

ключових понять мультимодальної стилістики є мультимодальний / креолізований 

текст [59, с. 50]. Уперше термін «мультмодальний / креолізований текст» було 

розроблено лінгвістами Г. Крессом та Т. Ван Ліувеном [287, с. 56]. Під цим поняттям 

вони розуміють текст, який поєднує в собі різні семантичні системи для того, щоб 

отримати детальнішу інформацію. Ці знакові системи спрямовані на утворення 

неподільної системи та не можуть бути зведені лише до окремих складових частин 

[287, с. 18]. «Креолізовані тексти – це тексти, фактура яких складається з двох і 

більше негомогенних частин: вербальної (мовної) і невербальної (що належать до 

інших знакових систем, ніж природна мова)» [191, с. 18].  

Залучення мультимодальності для інтенсифікації парфумерно-косметичної 

неймінгової синергії відбувається у декілька стадій. Першою є дизайнерське 

оформлення флаконів з парфумерною субстанцією, другою є розміщення фотографій 

селебритіз на упаковках ПКТ, а третьою є залучення рекламних текстів, у межах яких 
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креолізація досягає свого вищого рівня, включаючи дві перші стадії залучення 

мультмодальності.  

3.4.1. Мультимодальність у межах парфумерно-косметичної упаковки 

Особливо яскраво перша стадія віддзеркалюється у дизайні флаконів для 

парфумів. Це можна визначити як мультимодальний брендінг. Резервуари, що 

вміщують парфуми, відіграють роль носія невербальної інформації у процесі 

наймінгу, віддзеркалюючи аспект соціальної стратифікації. У певному сенсі 

дизайнерське оформлення корелюється з назвою ПКТ (у першу чергу з α1- і β1- 

складниками номінативного комплексу), відтворюючи цю назву (або її елементи) 

шляхом залучення зображувального коду, який втілюється у художньому 

виготовленні флаконів. Неймінгова синергія із залученням зображувального коду 

може бути прямою (коли прослідковується чітка і пряма асоціація назви із 

зображувальним екстралінгвістичним кодом), або опосередкованою (коли ця 

асоціація є непрямою). 

Прикладом опосередкованої неймінгової синергії є парфуми j’adore (додаток 

В. 1). Особливість НК на картонній коробці полягає у тому, що α1-складник (Dior) 

дублюється на початку та у кінці НК із залученням шрифтового варіювання. Цим 

дублюванням можна пояснити відсутність будь-яких елементів НК на флаконі. 

Пояснення може бути також у ракурсі екстралінгвістичної специфіки. Форма флакона 

відтворює жіночий силует з витонченою шиєю, яка прикрашена масивним золотим 

намистом, що поступово переходить у високий золотий комір. Дизайн флакона 

настільки вишуканий і оригінальний, що його неможливо сплутати з іншими. 

Залучення зображувального екстарлінгвістичного коду допомагає створити 

фемінінний дизайн. А створення обрисів жіночого силуету виявляється у цьму 

випадку (на думку виробника-номінатора) цілком достатнім. Стилізація візуального 

образу флакона під жіночий силует може розглядатися як невербальний спосіб 

відтворення семантичних індикаторів соціальної стратифікації, у межах яких було 

ідентифіковано групу 1 гендерних індикаторів (рисунок Б. 23). Це свідчить, що 

неймінгова синергія у межах інтегрованого комплексу може реалізуватися у 
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невербальний спосіб. Але у цьому випадку має місце опосередкований зв'язок між β1-

складником j’abore і стилізованим зображенням жіночого силуету. Схожий варіант 

аранжування номінативного комплексу спостерігаєтиься у випадку парфумів Eclat 

d’Arpège. Флакон окрім специфічного дизайну (додаток В. 2) несе на собі 

антропоморфне зображення у танці двох золотавих фігурок (матері і дитини у 

стилізованому вбранні середини ХІХ століття). Це антропоморфне зображення є 

формалізованою репрезентацією за допомогою нелінгвістичного зображувального 

коду назви парфумів Eclat d’Arpège (мелодія арпеджіо). Аналогічний варіант 

репрезентації НК зображено в додатку В. 3, де відсутність складників НК на флаконі 

компенсується його специфічним дизайном, що доповнюється стилізованою жіночою 

хустинкою навколо шиї, яка виготовлена із клаптика напівпрозорого шифону, який 

огортає флакон під корком. Назва парфумів перекладається англійською як Life is 

beautiful. Хустинка, що тріпоче під вітром, символізує бурхливе, веселе, безтурботне 

життя, виступає артефактом, предметним зображенням назви (у певному сенсі 

символом). У цьому випадку має місце опосередковане фемінінне зображення, яке 

реалізується шляхом стилізованого відтворення елементів жіночого вбрання. 

Відповідно, перша модель (яка репрезентована трьома вищенаведеними 

прикладами) аранжування номінативного комплексу на коробці та флаконі 

демонструє тенденції поступової експансії фрагментів номінативного комплексу на 

флакон за рахунок залучення екстралінгвістичного зображувального коду. 

Екстралінгвістичний зображувальний код репрезентує те, що відсутнє у вербальній 

репрезантації у межах НК. Спостерігається також дизайнерське оформлення флакона, 

яке у вигляді неантропоморфного зображення дублює β1-складник (Bright Crystal (β1) 

– кришталевий корок у вигляді ограненого кристалу, який відтворює діамантову 

ювілейну огранку (додаток В. 4). Використання стилізованого під огранений 

коштовний камінь корка є невербальним способом відтворення символа-маркера 

соціальної стратифікації, який належить до групи гемонімів (субстантивізмів). 

Гемоніми співвідносяться з групою 4 індикаторів соціального статусу (рисунок Б. 23). 

У цьому прикладі має місце пряме відтворення символу-маркеру соціальної 
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стратифікації, компонент β1-складника Crystal повністю візуалізується у вигляді 

кристаломорфного кришталевого корка на флаконі з парфумами. Проявом 

неймінгової синергії також є акцент на дизайнерському оформленні флакону, яке  

поєднане із гучною назвою виробу (β1), яка міститься на скляній поверхні. У прикладі 

(додаток В. 5) назва парфумів Lady million співвідноситься із формою флакона, яка 

разом із корком стилізована під діамант, де корок нагадує коронку, а флакон – 

павільйон ограненого діаманта. Таке залучення зображувального коду спрямоване на 

відтворення гемоніму, символу-маркеру соціальної стратифікації. Зображувальний 

код пов'язаний опосерковано з індикаторами соціального статусу (Lady) та 

професійної приналежності (million), але стилізований під огранений діамант флакон 

для парфумів є опосередкованим символом-маркером приналежності парфумерного 

товару у такому флаконі саме до вищих соціальних верств. Відмінною рисою назв 

саме парфумерних виробів (дорогих парфумів уславлених виробників) є відсутність 

будь-яких ознак редуплікації. Але при цьому має місце ексклюзивний дизайн скляних 

(кришталевих) флаконів, їх оздоблення. У випадку парфумів має місце не лише 

вербальна редуплікація, а і невербальна (Versace Bright Crystal), додаток В. 4, коли 

вербальний компонент Crystal редуплікується у невербальний спосіб – імітований під 

огранений кристал скляний корок для флакона. Вербальний компонент Crystal і його 

символічне кристаломорфне зображення слугують прикладом неймінгової синергіїї 

саме в аспекті соціальної стратифікації. Символ-маркер Crystal, що належить до 

групи гемонімів і його стилізоване зображення співвідносяться з групою 4 

семантичних індикаторів соціальної стратифікації, а саме групою індикаторів 

соціального статусу.  

Неймінгова синергія із залученням позалінгвальних засобів спостерігається на 

прикладі відтворення назви (її повного дублювання) із залученням зображувального 

коду. У цьому випадку залучається субстанціональний дизайн, який полягає у тому 

що відтворюється символічний артефакт (його імітація із скла, пластика або шифона). 

Так, серія парфумів фірми (α1) Versace репрезентується у художньо оформлених 

флаконах, які імітують колір і форму огранених коштовних каменів, зокрема 
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захисний ковпачок на флаконі виготовлено із кольорового пластику, він сформований 

у вигляді овального ограненого коштовного каменя (додатки В. 4, В. 6, В. 7) (β1-

складники Bright Crystal; Crystal Noir, Yellow Diamаnd). Захисний ковпак  для корка 

на першому флаконі виготовлено з безбарвного пластика, на другому – з вишнево-

коричневого, а на третьому – з жовто-лимонного матеріалу. У цьому випадку 

залучення кольорової палітри дозволяє відтворити детальніше β1-складники, а саме 

їхню колористичну вербально репрезентовану гаму, у відповідному кольорі. При 

цьому залучений зображувальний код унаочнює символи-маркери соціальної 

стратифікації, а саме групу гемонімів, що співвідноситься з групою індикаторів 

соціального статусу. 

Субстанціональний дизайн, який полягає у стилізованому зображенні 

коштовних каменів, зливків золота, залучений при оформленні парфумів фірм (α1) 

Paco Rabanne, (β1) Lady Million (додаток В. 5), (β1) Lady Million Eau My Gold! (додаток 

В. 8). У цьому випадку флакони оформлені у вигляді діамантів з видовженим 

павільйоном (флаконом) і коронкою (корком). Але між назвами парфумів і залученим 

зображувальним кодом спостерігається опосередкований зв'язок, форма діаманту 

асоціюється з високою ціною, яка репрезентована вербально в β1-складнику. 

Успішним варіантом субстаціонального дизайну (із опосередкованим зв’язком з β1-

складником) є оформлення резервуарів у вигляді зливків золота (додаток В. 9) (α1) 

Paco Rabanne (β1) 1 Million; цей же дизайн використано для оформлення пеналу з 

mascara (додаток В. 10) (α1) Guerlain, (β1) Cils d’Enfer, але опосердкованість між 

назвою і зображувальним кодом ще віддаленіша. Дизайнерське оформлення 

резервуара для парфумерно-косметичних засобів відіграє не останню роль у 

репрезентації соціальної стратифікації, яка закладена в НК. Дизайн, а фактично 

імітований артефакт (коштовні камені, зливки золота), демонструє зв'язок ПКТ з 

вищими верствами, позначає приналежність цих товарів до світу заможності і 

багатства. 

До субстаціонального дизайну можна формально віднести артефактний дизайн, 

що асоціюється з професійним символізмом високої моди. Фактично це є символічне 
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зображення індикатора професійної приналежності до світу високої моди і 

модельного бізнесу. Фірма (α1) Guerlain випустила під назвою (β1) La Petite Robe Noire 

парфуми і туалетну воду. На скляній поверхні флакону зображений манекен, на якому 

висить маленька чорна сукня (винахід Коко Шанель). Обриси флакона нагадують 

вішалку-тремпель, на якому вгадується силует приталеної жіночої сукні. Таке 

дизайнерське оформлення співзвучне з приналежністю до високої моди, елегантного 

стилю, витонченості (додаток В. 11). У подібний спосіб оформлений набір для 

макіяжу (β2) Make up Set, де силует флакона з сукнею відтворений на блоці з 

компактною пудрою, а також на кришці футляру. При цьому має місце безпосередній 

зв'язок між назвою і дизайнерським рішенням. 

Доволі оригінальний дизайн мають флакони парфумів (α1) Guerlain, (β1) 

Allegoria Mandarine Basilic; (β1) Aqua Allegoria Limon Verde. Верхня частина флаконів 

вкрита металевою сіткою, що імітує воскові черунки у стільниках бджолиного 

вулика. З цим дизайном перегукується зображення золотавої або зеленкуватої бджоли 

на картонній упаковці. Наявність цього інсектоморфного зображення співвідносить 

парфумерну продукцію з медом, а тому такий варіант дизайнерського рішення можна 

визначити як субстанціональний. У цьому випадку спостерігається опосередкований 

зв'язок між назвами парфумів і дизайном резервуара (додаток В. 12).  

Інсектоморфний дизайн має місце ((α1) Carolina Herrera, (β1) L’eau, додаток 

В. 13), коли на поверхні флакона прикріплена золотаво-малинова металева бабка, але 

зв'язок між дизайном і назвою є надзвичайно опосередкований. Можливо, що 

символічне зображення бабки створює асоціацію з безтурботним життям, сповненим 

веселощів і розваг. Бабка слугує невербальним репрезентантом асоціацій із 

соціальним статусом, натякаючи на безтурботне життя представників соціальної 

еліти. 

Флористичний дизайн парфумерних флаконів є особливо вишуканим і 

привабливим. Він може мати пряму співвіднесеність з назвою парфумів. Так, у 

випадку (α1) Mark Jacobs, (β1) Daisy Dream; (β1)  Daisy Delight (додаток В. 14) флакони 

прикрашені зображеннями маргариток, а корки флаконів імітують кольорові 
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маргаритки з жовтими серцевинками. (α1)  Elizabeth Arden, (β1) Green Tea, у цьому 

випадку флористичний дизайн флакона відтворює зелений чайний листок на скляній 

поверхні резервуара, що виготовлений із зеленкуватого скла. Має місце прямий 

зв'язок між назвою і дизайном флакона (додаток В. 15). Такий саме прямий зв'язок 

має місце у випадку (α1) Thomas Sabo, (β1) Charm Rose Intense, флакон цих парфумів 

прикрашений етикеткою з червоною трояндою, а також стилізованою сургучною 

печаткою, на якій відбито зображення троянди (додаток В. 16). Подібний прямий 

зв'язок є між назвою і флористичним дизайном флакона (α1) Kenzo, (β1) Flower in the 

air. У скляний корок флакона вмонтована червона махрова квітка з чорною 

серцевиною. Опосередкований зв'язок між назвою і дизайном флакона зображення в 

додатку В. 17 (α1) Dolce and Gabbana, (β1) Dolce. Флакон несе на собі відбитки двох 

дизайнів. Флористичний дизайн обумовлений вишуканим корком у вигляді квітки 

білої камелії. Субстанціонально-артeфактний дизайн репрезентований чорною 

креповою стрічкою, яка зав’язана вишуканим бантом навколо флакона під корком. 

Але поєднання цих двох дизайнів перетворюється на умовний антропоморфний 

(фемінінний) дизайн, який співвідноситься з героїнею оповідання Дюма-сина «Дама 

з камеліями» Маргаритою Готьє. На сюжет цього оповідання Джузепе Верді створив 

оперу «Травіата». Маргарита Готьє носила на шиї чорну стрічку, зав’язану бантом, 

щоб підкреслити білизну шкіри, її вечерні сукні завжди були прикрашені білими 

камеліями. Таке застосування зображувального коду має опосередковану 

співвіднесеність із репрезентацією соціальної стратифікації. Ця співвіднесеність 

грунтується на високому рівні культури і фонових знаннях реципієнта. Це є особа, що 

знайома із зразками світової культури (літератури і оперного мистецтва). Тому 

опосередковано це можна визначити як співвіднесеність з індикаторами соціального 

статусу. 

Антропоморфний дизайн флаконів можна розмежувати на фемінінний і 

маскулінний. У цьому типі оформлення диференціюється гендерний деморфізм. 

Фемінінний дизайн характеризується вишуканістю, витонченістю. Переважно у 

цьому дизайні експлуатуються обриси жіночого силуету: (α1) Dior, (β1) J’adore 
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(додаток В.1), (α1) Davidoff, (β1) Cool Water woman (додаток В. 18). Обриси флаконів 

характеризуються м’якими лініями, відсутністю гострих кутів і граней. Особливо ці 

риси спостерігаються у випадку порівняння дизайну жіночих і чоловічих варіантів 

однієї і тієї ж серії: (α1) Hermes, (β1) Jour d’Hermes – обриси флакона нагадують жіночі 

плечі (додаток В. 11); (α1) Hermes, (β1) – жорсткий прямокутний силует флакона 

чоловічих парфумів (додаток В. 19). Жіночий силует присутній у дизайні пеналів для 

туші: (α1) Lancôme, (β1) Hipnôse (додаток В. 20). М’якість ліній контейнера з кремом 

для обличчя спостерігається у випадку (α1) Estēe Lander, (β1) Day Wear (додаток 

В. 21), де поєднуються м’які обриси і кольоровий дизайн. У певному наближенні 

можна вважати фемінінним дизайн корка у флаконах парфумів (β1) Miss Dior (додаток 

В. 22), (β1) Miss Dior Blooming Bouquet (додаток В. 23), що випускаються фірмою (α1) 

Dior. За наявності ординарних прямокутних флаконів уся фемінінність втілюється за 

рахунок корків, які стилізовані під пишні сріблясті банти. Яскраво виражений 

маскулінний дизайн флакона (α1) Jean Paul Gaultier, (β1) Le Male співвідноситься із 

назвою туалетної води. Флакон створено у вигляді стилізованого чоловічого торсу з 

ознаками морської тельняжки (додаток В. 24), яка денотативно пов’язана з морською 

формою, а, відповідно, і з моряками. Такий дизайн флакона візуалізує не лише 

маскулінність, яка пов’язана з групою 1 гендерних індикаторів. Морська форма, що 

вказує на професію моряка, візуалізує професію, яка співвідноситься з індикаторами 

професійної приналежності. Жорсткі грані флаконів (додаток В. 25) співвідносяться 

з назвами (β1) Dior Homme, (β1) Dior Sport, (β1) Dior Homme Cologne. Цей жорсткий 

геометрияний дизайн можна пов’язати не лише з опосередкованою візуалізацією 

брутальної маскулінності, яка може співвідноситися з візуалізованими гендерними 

індикаторами, але із опосередкованою дотичністю до спорту, що асоціюється з 

фізичною силою і витривалістю. Тому цей геометричний дизайн можна формально 

пов’язати з індикаторами професійної приналежності. Маскулінність 

прослідковується у співвіднесеності дизайну флакона (верхівка якого стилізована під 

турецьку чалму) з назвою (α1) Cartier, (β1) Pasha de Cartier edition noire (додаток 

В. 26). Чалма є стилізацією влади у східних країнах. А тому вона візуалізує 
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вербальний компонент β1-складника Pasha. Відповідно такий дизайн опосередковано 

пов'язаний з індикаторами соціального статусу, а також гендерної диференціації. 

Варіативність процесу номінації ПКТ не вичерпується лише формуванням  НК 

(який є основним носієм інформації про відповідний ПКТ, функціонуючи як 

вербальний атрактант). До цієї сфери залучається також формування НК на упаковці 

та безпосередньо на резервуарі з відповідною парфумерно-косметичною 

субстанцією, а також взаємодія (редуплікація) між номінативними складниками НК. 

До екстралінгвістичних методів номінації (які пов’язані з візуалізацією), належить 

дизайнерське оформлення резервуарів (флаконів, пеналів, корків, футлярів).  Як друга 

стадія залучення мультимодальності до сфери номінації ПКТ залучається ще один 

спосіб візуалізації, що передбачає запрошення споживачів до світу селебритіз, 

мистецьких кіл. Це є використання фотографічних зображень відомих акторів, топ-

моделей. Він спостерігається на картонних упаковках виробів фірми L’oréal. 

Фотопортрет акторки, ведучої TV-шоу Eva Langoria прикрашає коробку з 

косметичним набором для очей (β1) Volume Million Lashes (додаток В. 27), а 

фотопортрет Barbara Palvin прикрашає набір з блиском для губ (β1) Shine Caresse 

(додаток В. 28). Для підсилення ефекту візуалізації під зображеннями у правому 

нижньому кутку наведені імена і прізвища цих селебритіз. 

На рисунку Б. 25 наведено узагальнюючу схему реалізації неймінгової синергії 

у межах НК, де саме невербальний шлях здійснюється залученням зображувального 

коду, який відображається у дизайнерському оформленні резервуарів (флаконів), що 

вміщують парфумерно-косметичну субстанцію. При цьому має місце відповідність 

варіантів дизайнерського оформлення групам семантичних індикаторів або символів-

маркерів соціальної стратифікації. Неймінгова синергія не лише підсилює 

номінативний потенціал усього комплекса, але і формує додаткову акцентуацію на 

найпривабливіших складниках НК, а також реалізує додаткові можливості для прояву 

ознак соціальної стратифікації у складній системі НК. 
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3.4.2. Мультимодальність у парфумерно-косметичній рекламі. 

Мультмодальність парфумерно-косметичної реклами розкривається шляхом 

залучення семіотичного аналізу, який складається з аналізу залученої кольорової 

палітри, розташування і поліграфічного відтворення назви ПКТ, моделей, а також 

їхнього «дрескоду» і коду поведінки, цільової авдиторії – потенційних споживачів 

рекламованого ПКТ. Реклама, яка репрезентує ПКТ у відповідних каталогах чи 

розділах і підрозділах об’ємних каталогів, що вміщують рекламу різномінітної 

продукції (парфумерію і косметику; годинники і ювелірні прикраси; шкіряну 

галантерею; електронні пристрої та аксесуари до них; сувенірні вироби; напої і 

харчові продукти, а також тютюнові вироби), має складну організацію неймінгового 

простору. Третьою стадією залучення мультимодальності для інтенсифікації 

неймінгової синергії є формування рекламних текстів ПКТ. 

Першою відмінною і характерною рисою організації неймінгового простору 

реклами ПКТ є його беззаперечна креолізація. Візуальна частина реклами 

намагається компенсувати потенційному споживачеві фактичну відсутність 

товарного продукту для безпосереднього візуального спостереження, ознайомлення, 

враховуючи той факт, що ПКТ реалізуються у подвійній оболонці (де першою є 

резервуар із субстанцією, а другою є картонний футляр), то рекламний текст 

супроводжується візуалізатором. 

Обов’язковим елементом візуалізатора парфумерно-косметичної реклами є 

безпосередньо ПКТ. У цьому випадку візуалізується резервуар із субстанцією (без 

супровідних зовнішніх упаковок), але ускладнюючим елементом є наявність 

антропоморфного зовнішнього зображення. Фонове зображення може бути двох 

типів. У першому типі експлуатується зовнішність відомих кінозірок, моделей, імена 

осіб можуть позначатися на знімках (Chiara Mastroianni (додаток В. 29), Cate 

Blanchett (додаток В. 30), Tea Falco (додаток В. 31), Simon Baker (додаток В. 32)), а 

може бути і відсутнім, з огляду на широку популярність, зокрема, Джулії Робертс 

(додаток В. 3). Для фонового зображення другого типу використовують 

фотопортрети фотомоделей (без зазначення імен) (додаток В. 33, В. 34). 
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Використання фонових зображень дозволяє здійснити додаткову акцентуацію на 

андроцентричному або гінекоцентричному призначенні відповідних парфумерних 

виробів. Візуальна маскулінність або фемінінність репрезентованих на 

фотозображеннях осіб реалізує гендерну маркованість[S1] і спрощує пошук ПКТ 

відповідно до статі потенційного споживача. Враховуючи доволі складну структуру 

візуальної частини реклами ПКТ, її варіативність і полікомпонентність, а також 

важливість тієї інформаційної функції, яку вона виконує, доречно узагальнити цей 

феномен під терміном «візуалізатор», протиставивши йому вербальну частину 

реклами, для якої доречніше використати термін «текст». 

Візуалізатор, як обов’язковий компонент парфумерно-косметичної реклами, 

має як беззаперечні переваги, так і недоліки перед текстом. Серед переваг 

візуалізатора необхідно зазначити у першу чергу заощадження вербальної частини 

(дескриптора) за рахунок візуалізації. Зникає необхідність у детальній дескрипції 

зовнішніх ознак ПКТ. Унаочнюється дизайн виробу. Це значно поліпшує візуальну 

навігацію і рекогносцировку під час пошуку товару. Знання зовнішніх ознак ПКТ, 

обриси резервуару, специфіка оздоблення упаковки значно полегшують реципієнту – 

потенційному покупцеві пошук відповідного виробу у широкому товарному 

розмаїтті. Безперечною перевагою візуалізатора є репрезентація кольорів, які 

використовуються при дизайні ПКТ: кольорове оформлення упаковки; використання 

кольорового скла для резервуару із субстанцією; колір субстанції, якщо вона 

реалізується у флаконі із безбарвного скла. Чітка репрезентація колірної палітри 

слугує найкращим орієнтиром для покупця при виборі відповідного  відтінку, тону, 

колірної основи. Але візуалізатор не позбавлений і певних недоліків. Серед них є 

одноракурсна фотофіксація виробу, що унеможливлює огляд виробу з усіх боків і 

ознайомлення з надписами на зворотному боці, зверху, знизу, з боків. Однофокусна 

фотозйомка не дозволяє прочитати дрібні шрифти на резервуарі та упаковках. 

Візуалізатор неспроможний репрезентувати аромати, консистенцію, адгезивність, 

тіксотропність, реологічні властивості ПКТ. 
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Реклама парфумів J’adore (додаток В. 1) э прикладом гармонійного поєднання 

двох провідних зображень: флакона з парфумами і фотомоделі. Основні зображення 

знаходяться на передньому плані на тлі золотавого мерехтіння вогнів. Жіночі силует 

акцентується на світлому фоні, тоді як флакон набуває чіткіших обрисів на темному 

тлі, що підкреслює золотавий колір парфумерної субстанції. Брендове ім’я α1 Dior і 

базове  β1 J’adore завдяки білому шрифту помітні на жовто-брунатному тлі. Чітке 

зображення флакона добре демонструє читачеві, що саме рекламується з метою 

продажу. Ефект оптичного сяйва навколо моделі ще більше підкреслює чіткі обриси 

парфумерного флакону. На тлі  реклами немає вільного простору білого кольору. Це 

зроблено з метою чіткішого виокремлення номінативних складників (α1, β1). Модель 

одягнена у золотаву шовкову сукню з високим золотим коміром і масивними 

золотими ланцюгами, які відтворюють силует флакона. Макіяж моделі виконаний у 

палевих тонах, без використання яскравої косметики. Обличчя моделі має спокійний, 

романтичний вигляд, очі трохи примружені через яскраве золотаве сяйво, що 

заповнює весь простір візуалізатора. Жінки, що купуватимуть ці парфуми, будуть 

ототожнювати себе з романтичним образом моделі, оповитої золотавим серпанком. 

Потенційні покупці під впливом візуалізатора реклами схиляються не лише до купівлі 

дорогої парфумерії, але і до відповідного одягу і аксесуарів, щоб відповідати 

навіяному стереотипу фемінінності. У схожий спосіб сформована реклама парфумів 

La vie est belle (додаток В. 3). Візуалізатор складається знов з двох частин: флакона з 

парфумами і портрета Джулії Робертс. Номінативний базовий складник (β1) поданий 

французькою і англійською мовами. Вишуканість саме французького варіанту 

підкреслено великим кеглем, тоді як англійській підрядковий переклад наведено 

дрібним курсивом. Фоном для реклами слугує кришталева люстра, яка гармоніює із 

сріблястою вечірньою сукнею Джулії Робертс. Для чіткішого підкреслення флакона з 

рожевою субстанцією він розміщений на темному тлі саме під кришталевою 

люстрою. Вираз обличчя моделі, довге волосся, яке тріпоче під вітром, динамічна 

поза підкреслюють життєрадісність, динамічність життя, яке репрезентоване у β1-

складнику. Кольорова палітра парфумерної субстанції відтворена макіяжем моделі, 
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зокрема губною помадою, що підкреслює чарівну усмішку. «У західній культурі 

взагалі і в англомовгій особливо усмішка – це знак культури (в етнографічному 

розумінні слова)… Це засіб формальної демонстрації присутнім належності до цієї 

культури, цього суспільства» [189, с. 134]. Поєднання рожевого і срібного  

продовжується і у наступній рекламі парфумів Bright Crystal (додаток В. 4). Та ж сама 

рожева парфумерна субстанція відтворюється у палітрі макіяжу моделі, що одягнена 

у сріблясту вечірню сукню. Для підкреслення атрибуту bright використано оптичний 

прийом, коли флакон у руках моделі «світиться і сяє» внутрішнім світлом, 

освітлюючи чоло, очі і вилиці фотомоделі, залишаючи у напівтемряві біляве волосся, 

тендітні руки з витонченими  пальцями, що прикрашені каблучкою з великим 

діамантом, який перегукується з кришталевим корком флакона. Уся композиція 

візуалізатора створює атмосферу розкошів, млосності, витонченості. Використання 

білого шрифтового варіювання для α1 брендового імені робить його помітним і 

виразним. Кольорова палітра жовтого домінує у рекламі парфумів  β1 Yellow Diamond, 

підсилюючи прояви неймінгової синергії. Відмінною рисою цієї реклами (додаток 

В. 7) є те, що зображення фотомоделі відтворено не один раз, як у попередніх 

випадках, а п’ять. Усі зображення подано у різних ракурсах, з різним ступенем 

збільшення. Від флакона з парфумами розповсюджуються промені як від 

справжнього діаманта. Вираз обличчя фотомоделі демонструє захоплення, подив, 

цілу низку емоційних вибухів, що спричинені «сяйвом» цього флакона, а, відповідно, 

і тим чарівним ароматом, що розповсюджується навкруги. Вік моделі вказує 

імпліцитно на те, що ці парфуми рекомендовано молодим жінкам на відміну від 

попередніх зразків, що розраховані на споживачок старшого віку. Квіткова розкіш і 

м’який аромат підкреслюються у рекламі парфумів (β1) Dolce (додаток В. 17). Фоном 

для реклами слугує квітучий сад, в якому квітують білі квіти субтропіків, що 

слугують сировиною для приготування парфумерних субстанцій. Зовнішність 

фотомоделі відтворює красу Середземноморського регіону: яскраві карі очі, темне 

пишне волосся, чорні брови і вії, смаглява шкіра кольору персика. Літня сукня, що 

відкриває плечі і руки моделі, підкреслює витонченість, вишуканість аромату. 



188 
 

 

Прямий погляд фотомоделі на читача реклами демонструє південну пристрасть, 

відвертість почуттів, динамізм характеру. Золоті з перлами сережки підкреслюють 

легку засмагу. Поєднання білого кольору на тлі темно-зеленого субтропічного листя 

допомагає виокремити проміжний колір парфумерної субстанції, який поєднує у собі 

біле і зелене, перетворюючись на опалесцентну рідину блідо-зеленого кольору. 

Якщо попередні реклами були яскравими прикладами фемінінності, то реклама 

туалетної води від (α1) Jean Paul Gaultier, (β1) Le Male є прикладом брутальної 

маскулінності (додаток В. 24). У цьому випадку реклама складається з двох окремих 

фрагментів, які відрізняються навіть фоном. Правий фрагмент використовує фон 

корабельного трюму з круглим ілюмінатором, що розміщений на металевих дверях. 

За ілюмінатором видно морську поверхню. У центрі трюму, у блакитному місячному 

сяйві, що потрапляє у трюм, знаходиться флакон з туалетною водою. Флакон 

виконано у вигляді чоловічого торсу, що одягнений у смугастий тільник. Цей 

антроморфний дизайн перегукується з лівою частиною реклами, де тлом слугує 

урбаністичний пейзаж на рівні дахів. На передньому плані знаходиться ніс корабля з 

якірним – швартовим кантом. Складається враження, що корабель пришвартувався 

до дахів будинків, наче корабель «пливе» по повітряному океану. На палубі корабля 

знаходиться моряк, що одягнений у традиційний тільник, він тримає за плечима 

морський рюкзак, наче він збирається зійти на берег. М’язистими руками, що вкриті 

традиційним татуюванням з вітрильниками, русалками та іншою морською 

символікою, він спирається на борт і тримає мотузку рюкзака. Його обличчя 

прикрашене вусами і негустою бородою, що прикриває лише нижню частину щелеп. 

Чорне волосся віднесене вітром, відкриває широке чоло, скроні та вуха. Погляд 

моряка спрямований на реципієнта реклами. Уся екстралінгвістична частина реклами 

співвідноситься з морською тематикою, підсилюючи її усіма складниками. Реклама 

просякнута маскулінністю, чоловічою сексуальністю та привабливістю. Оптичний 

ефект віддзеркалення фотомоделі використано у рекламі (α1) Gucci, (β1) Première 

(додаток В. 29). Тло, яким є вікно, за яким видно нічне місто, що залите вогнями, з 

висоти пташиного польоту, віддзеркалює фотомодель. Її погляд спрямований у 
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далечінь, тоді як погляд її віддзеркалення спрямований безпосередньо на глядача. Все 

зображення демонструє високий рівень соціального статусу: золота вечірня сукня, 

масивні коштовності на руках, довге біляве волосся, яке сформоване у вигляді 

хвилястої зачіски, що пасмами спадає на плечі і відкриту спину. Обличчя фотомоделі 

вкрите бездоганним макіяжем. Зображення фотомоделі урівноважене збільшеним 

зображенням флакона з парфумерною субстанцією. З огляду на те, що флакон не має 

надпису, α1-складник розміщений над флаконом, а β1-складник під ним, довершуючи 

екстралінгвістичну частину лінгвістичними компонентами. 

Зображення кінозірки може використовуватися як загальний фон на білому тлі, 

у цьому випадку має місце збільшене зображення крупним планом (додаток В. 30). 

Так, фотопортрет Cate Blanchett на білому тлі слугує ідеальним фоном для парфумів 

(α1)  Giorgio Armani, (β1) Si. Білий одяг кінозірки зливається з білим тлом, на якому 

виразно контрастує її золотаве волосся. Прозорий макіяж підкреслює атмосферу 

свіжості, чистоти, невибагливості. Білий манікюр знаходиться у гармонії з 

домінуючою білою палітрою. На білому тлі особливо помітними є флакон з чорним 

корком, а також β1-складник на передньому плані. Прямий погляд акторки, що 

спрямований на реципієнта, відсутність дорогих аксесуарів, складного фонового 

зображення свідчить про те, що рекламований товар є настільки бездоганної якості, 

що достатньо лише  свідчення Cate Blanchett, її гарантії і запевнення, щоб не виникало 

ніяких сумнівів у реципієнтів. Аналогічно сформована реклама парфумів фірми (α1) 

Pomellato (додаток В. 31). Тлом реклами слугує крупний план фотопортрету Tea 

Falco. Її біле плече і шия знаходяться на білому тлі, а золотаве хвилясте волосся 

контрастує на сірому фоні. Але основний акцент (з потрійною редуплікацією) 

робиться на кольоровій палітрі. Три кольори тричі повторюються у рекламі, 

підсилюючи вербальні складники на парфумерних етикетках: Amber, Blue, Rose. 

Бурштиновий колір повторюється у волоссі, каблучці з жовтим каменем і 

відповідному флаконі з парфумами. Блакитний колір повторюється у кольорі очей, 

каблучці з блакитним каменем і відповідному флаконі. А рожевий колір відтворений 

у губній помаді, каблучці з рожевим каменем і відповідному парфумерному флаконі. 
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Романтичний погляд Tea Falco створює атмосферу спокою, надійності, стабільності, 

переконуючи реципієнта у тому, що рекламовані парфуми є високої якості. 

Фотопортрети акторок можуть бути не лише крупним планом, а і у повний зріст, як у 

випадку реклами парфумів (α1) L’acquarossa, (β1) Fendi (додаток В. 32). Позашлюбна 

донька Марчелло Мастрояні і Катрін Денев Chiara Mastroianni зображена біля 

античної скульптури. Одяг акторки відтворює одночасно колір мармуру скульптури, 

а також імітує римську туніку з червоними стрічками. Червоний колір відтворений у 

педикюрі, а також у флаконі. Античні мотиви співвідносять парфуми з давніми 

традиціями, класичними зразками парфумерної рецептури. У кольоровій палітрі 

прослідковуються відтінки слонової кістки, починаючи від світлішого фону і 

закінчуючи темним кольором античного мармуру. Яскравим акцентом виступає 

червоний, який натякає на пристрасть, життєрадісність. Для  реклами чоловічої 

туалетної води (α1) Givenchy, (β1)  Gentlemen only (додаток В. 33) використано 

зображення Simon Baker та фотомоделі на тлі сірої стіни і зливи. В цій рекламі 

робиться акцент на гречній поведінці чоловіка по відношенню до жінки. Джентльмен 

вимокне під рясним дощем, але не дозволить промокнути леді. Поривчастий вітер, 

підхоплює волосся моделі, косий дощ струменями стікає з парасолі. Одяг 

джентельмена геть мокрий і блищить від води. Але на обличчі Simon Baker сяє 

блаженна посмішка, його обличчя освітлене внутрішнім сяйвом і контрастує з сірим 

фоном стіни. Білим шрифтом виокремлені α1- і β1-складники, під якими наведено 

зображення флакона. Динамізм реклами підкреслюється не лише напрямком дощу 

зліва направо, але і градуювальною зміною у тому ж напрямку висоти парасольки, 

зображення чоловіка і флакона. Реклама туалетної води (α1) Versace, (β1) Eros 

(додаток В. 34) експлуатує візуальний образ чоловічої сексуальності, що співзвучне з 

базовим номінативним складником. Серпанок античності прослідковується у вигляді 

грецького міандра, що прикрашає периметр самого флакона, а також краї плаща, що 

звисає з рук моделі, залишаючи відкритими шию, плечі, груди. Атлетична будова 

тіла, сильна засмага, густе чорне волосся і пронизливий погляд синіх очей формують 

сексуальний образ. Синій фон реклами, який поступово змінюється від блакитного до 
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густо-синього підкреслює динаміку руху моделі, що показують складки плаща, які 

майорять за спиною моделі. Традиція залучення фотомоделей для формування 

парфумерної реклами підтримується і фірмою (α1)  Hermés (додаток В. 35). 

Порівняння фемінінної та маскулінної реклами демонструє зв'язок зовнішніх обрисів 

парфумерних флаконів і фотомоделей. Тендітні обриси жіночих плечей і рук 

знаходяться у гармонії з м’якими формами флакона (β1) Jour d’Hermés. Витонченість 

жіночої фігури підкреслюється фоном, який сформований з легкого напівпрозорого 

серпанку. На тлі серпанку тріпоче хвилясте волосся фотомоделі. Контрастно виглядає 

реклама парфумерної води (β1)  Terre d’Hermés, де на тлі теракотового пилу, що 

символізує землю південних регіонів, майорить чоловіча фігура. Обличчя моделі 

спрямоване проти вітру, чорне волосся тріпоче під вітром. Худорляві плечі та 

сухопарі руки знаходяться у гармонії з кутастим флаконом. Погляд моделі 

спрямований за обрій, що підкреслює романтичний пафос настрою всього рекламного 

плаката. 

Проведений семіотичний аналіз парфумерно-косметичної реклами дозволяє 

виявити залучення декількох різних семіотичних візуальних кодів, які знаходяться у 

взаємозв’язку з лінгвістичною частиною рекламних текстів. Усі компоненти, що 

формують мультимодальність (імідж, брендове ім’я, код поведінки, дрескод, 

кольорова палітра, типографічні прийоми, цільова авдиторія), посилюють 

неймінговий простір парфумерно-косметичної назви, сприяючи неймінговій синергії. 

Висновки до третього розділу 
1. Семантичні характеристики базових номінативних складників 

формуються  під впливом мотиваційних ознак, що розмежовуються на кваліфікативні 

та релятивні базові типи. Кваліфікативні мотиваційні ознаки складаються із 

зовнішньодиференціальних, інкліативних, квалітативних. Релятивні мотивацйні 

ознаки охоплюють локативні і темпоральні. Мотиваційні ознаки остаточно 

розмежовуються на 15 ліній спектру, що охоплюють усе виявлене розмаїття 

мотиваційних ознак у межах досліджених β1 номінативних базових складників. До 

першої лінії належать колір. Асоціація з об’ктами позамовної дійсності утворює три 
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лінії: до другої лінії належать асоціації з неістотними предметами, до третьої лінії – 

асоціації з рослинами, а до четвертої лінії належать асоціації з людиною. Асоціації із 

специфічно диференціальною ознакою належать до п’ятої лінії. Інклінативні ознаки 

утворюють шосту лінію, що співвідноситься з фізіологічною дією, а також сьому 

лінію, яка співвідноситься з декоративно-маскувальною дією. Квалітативна ознака 

формує восьму лінію, що співвідноситься з ароматом, дев’яту лінію, що 

співвідноситься із смаком, а десята лінія пов’язана з агрегатним станом субстанції. 

Локативна ознака формує одинадцяту лінію, що співвідноситься з топонімами, 

дванадцяту лінію, зо відповідає місцю виробництва або створення ПКТ, тринадцята 

лінія відповідає кліиатичним зонам. Темпоральна ознака формує дві лінії 

співвіднесеності: чотирнадцята лінія відповідає сезонній асоціації, а п’ятнадцята лінія 

асоціюється з добовими проміжками. 

2. Загальна семантична система парфумерно-косметичної назви 

моделюється за допомогою системи семантичних індикаторів, які розмежовуються на 

два основні класи: антропологізми і субстантивізми. Антропологічні індикатори 

розмежовуються на анатомотопографічні, гендерні, вікові, темпоральні, фізіологічні. 

Субстанціональні індикатори розмежовуються на підкласи агрегатного стану, 

колористичні, джерел або природи походження біологічно активних складників. 

Семантичні індикатори пронизують усю структуру парфумерно-косметичної назви. 

3. Семантична підсистема саме соціальної стратифікації інтегрованого 

номінативного комплексу ПКТ визначається шляхом залучення мережі семантичних 

індикаторів і символів-маркерів, які обмежуються площиною соцільної стратифікації. 

Ці соціостратифікаційні індикатори і маркери формуюються навколо чотирьох  

полюсів: біологічного семантичного полюсу, що складається з гендерних і вікових 

індикаторів; майнового семантичного полюсу, що сформований індикаторами 

соціального статусу та професійної приналежності; полюсу символізму об’єктів, що 

містить топоніми і субстантивізми, які охоплюють назви коштовних металів і 

каменів; полюсу символізму персоналій, що охплює імена реальних осіб і міфоніми. 

Ознаки соціальної стратифікації вербалізуються як експліцитно, так і імпліцитно. 
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4. Неймінгова синергія у парфумерно-косметичному номінативному 

комплексі покликана підсилити його неймінговий потенціал і реалізується шляхом 

редуплікації номінативних складників як вербально, так і невербально. Невербальний 

шлях візуалізується через дизайнерське оформлення резервуарів. Існує прямий і 

опосередкований зв'язок між варіантами дизайнерського оформлення флаконів і 

групами семантичних індикаторів і символів-маркерів соціальної стратифікації. 

Антропоморфний варіант дизайнерського оформлення резервуарів представлений 

маскулінним і фемінінним підваріантами, що співвідносяться як з гендерними, так і з 

індикаторами професійної приналежності. Субстанціональний варіант 

дизайнерського оформлення відтворює як коштовні камені, так і зливки золота, 

опосередковано співвідносячись з індикаторами соціального статусу. 

Інсектоморфний дизайн, відтворюючи комах, теж співвідноситься умовно з 

індикаторами соціального статусу. Дизайнерське відтворення елементів одягу 

(вбрання відповідно до гендерної, професійної, статусної диференціації) 

співвідноситься з відповідними гендерними, професійними і статусними 

індикаторами. Дизайнерське оформлення резервуарів реалізується шляхом залучення 

мультимодальності, яка включає відтворення в оптичний спосіб елементів 

номінативного комплексу, відтворюючи колір, фактуру матеріалу, яка включала 

блиск, поліровку, шерхлість, прозорість, тьмяність. 

5. Парфумерно-косметична неймінгова синергія інтенсифікується завдяки 

залученню мультимодальності, що проявляється на тлі залученого вербального 

способу репрезентації у вигляді використання зображувального коду, що складається 

з використаної кольорової палітри, розташування і поліграфічного відтворення назви 

ПКТ, фотомоделей, їхнього дрескоду і коду поведінки, цільової авдиторії. 

Мультимодальність сягає свого вищого рівня саме у випадку парфумерно-

косметичної реклами завдяки використанню поліграфічного способу відтворення 

вербалізованих елементів, який значно продуктивніший у порівнянні з пластичними 

формами резервуарів. 
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6. Результати дослідження, що викладені у розділі 3, висвітлені у 

публікаціях дисертантки [43; 46; 48; 49; 260; 261] 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
У дисертації наведене теоретичне узагальнення і підхід до вирішення наукової 

задачі, що виявляється у визначенні особливостей репрезентації ознаки соціальної 

стратифікації у назвах парфумерно-косметичних товарів. 

Особливістю номінативних процесів у сучасний період є віддзеркалення 

соціальних потреб, що виникають як зворотня реакція, яка спричинена необхідністю 

номінувати зростаючий обсяг товарної продукції споживчого ринку. У цьому 

товарному розмаїтті ПКТ посідають значне місце як продукти щоденного попиту. 

Сучасним ономасіологічним дослідженням властиве оперативне реагування на появу 

певних результатів неймінгу, що виникають у процесі урізноманітнення товарного 

розмаїття, зокрема, парфумерно-косметичного сегменту. Парфумерно-косметичне 

товарне середовище спричинило утворення парфумерно-косметичних назв, що 

потребує системного лінгвістичного дослідження. 

Парфумерно-косметичні назви заслуговують на особливу увагу в межах 

ономасіологічного і семасіологічного розділів лексикології.  

ПКТ ідентифікуються і розрізняються реципієнтами-споживачами за 

допомогою назв, у яких відображений інформаційний простір, що вміщує у собі 

основну інформацію про відповідний ПКТ. Інформаційний простір виконує основну 

інформаційну функцію. 

Інформаційний простір парфумерно-косметичних назв формується усією 

сукупністю задіяних лексичних одиниць, які вибудовують монолітну, суцільну 

структуру і забезпечують інформаційне  наповнення парфумерно-косметичної назви. 

Парфумерно-косметична назва містить у собі також неймінговий простір, що 

утворений номінативними одиницями, він формується усією сукупністю 

номінативних складників, які вибудовують поліскладникову квазідискретну систему, 

що може бути визначена як інтегрований номінативний комплекс. 

НК складається з чотирьох номінативних складників, які, взаємодіючи між 

собою, зумовлюють інтегровану характеристику ПКТ; α1-складник є провідним 

атрактантом у товарному розмаїтті, має конотативне значення і формальне 
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обмеження номінативного регістру, створений шляхом залучення екзогенного типу 

номінації, що породжений зовнішніми прагматичними чинниками. Цей складник діє 

як первинний номінативний орієнтир; β1-складник має конотативне значення і не має 

обмежень номінативного регістру, створений шляхом залучення екзогенного типу 

номінації, що породжений зовнішніми прагматичними чинниками; β2-складник НК 

діє як товарознавчий класифікатор, має денотативне значення, що обмежене 

вузькими рамками терміносистеми, функціонує у жорстких рамках номінативного 

регістру, створений шляхом залучення ендогенної номінації, що породжена 

внутрішніми субстанціональними характеристиками ПКТ; γ1-n-складник репрезентує 

додаткову інформацію, має денотативне значення, що обмежене конкретними 

характеристиками товару, реалізується у жорстких рамках номінативного регістру, 

створений шляхом залучення ендогенного типу номінації, що породжений 

внутрішніми технологічними параметрами. Провідна позиція у межах НК належить 

β1-складнику. У межах НК здійснюється і структурно-семантична взаємодія, яка 

реалізується шляхом повного або часткового повторення номінативних складників 

або компонентів цих складників. Такі процеси збагачують β1-складник НК, 

підсилюючи його номінативний потенціал. Повторення номінативних складників або 

їхніх фрагментів зумовлює інтегрованість усього НК. 

β1-складники НК створені шляхом залучення п’яти джерел номінативного 

регістру. Ці складники розмежовуються на дві основні групи, до першої належать 

назви відонімного походження, які розмежовуються на відантропонімічну і 

відтопонімічну підгрупи. До другої групи належать назви відапелятивного 

походження, які розмежовуються на різноманітні ЛСГ (кількість яких може 

варіювання в залежності від типу товарної продукції, що підпадає під процес 

номінації). Помітну позицію посідають назви-запозичення, а залучення штучно 

утворених слів є спорадичним і малопомітним. Відмінність залучення номінативного 

регістру для формування β1-складників ПКТ полягає у тому, що парфумерні базові 

складники утворюються переважно шляхом залучення онімної лексики, особливо 

антропонімів. Для косметичних β1-складників  властивим є збільшення питомої ваги 
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залученої апелятивної лексики, що свідчить про посилення утилітарних 

номінативних тенденцій, особливо це чітко спостерігається у β1-складниках 

живильних кремів. У ракурсі сегментного розмежування базових складників 

помітною є тенденція до уникнення залучення антропонімів і запозичень для 

формування базових складників ПКТ, що належить до третього сегменту. Сталою 

тенденцією при утворенні парфумерно-косметичних номінативних базових 

складників є явище неймінгової синергії, яке полягає в одночасному залученні до 

формування β1 –складників різних джерел номінативного регістру. 

Номінативний інвентар, який задіяний для формування β1-складників НК, 

включає номінативні одиниці – слова, номінативні одиниці – словосполучення, 

номінативні одиниці – речення. Виявлена незначна питома вага β1-складників-речень, 

які репрезентовані наказовими, розповідними і окличними варіантами. У межах β1-

складників-слів словотвірний інвентар розширюється за рахунок залучення 

афіксальних (префіксальних і суфіксальних) дериватів, які утворилися як за 

транспонуючими, так і нетранспонуючими схемами. Номінативний інвентар також 

урізноманітнюється за рахунок скорочених слів. Лексичне скорочення реалізується за 

рахунок апокопи, синкопи, телескопії. Антагоністичним до цього процесу є 

словоскладання, в результаті якого утворюються складні іменники і прикметники. 

Провідну позицію мають номінативні одиниці – словосполучення. У структурному 

типі вони поділяються на без’ядерні і ядерні. Останні реалізуються у вигляді двох 

типів моделей, які репрезентовані ускладненими варіантами, що утворюються 

шляхом  залучення різноманітних структурних компонентів. 

Соціальна стратифікація розглядається шляхом аналізу атрибутів соціального 

статусу, які співвідносяться зі сферами суспільного життя. Зокрема, джерела і обсяг 

прибутків співвідносяться з професійною сферою, а стиль життя і дозвілля 

співвідносяться з сімейно-побутовою сферою життя. 

Соціальна стратифікація відображена у межах НК імпліцитно, конвенціонально 

в залежності від того, до якого ринкового сегменту належить товар (елітарна 

парфумерія і косметика вищого рівня, високоякісні товари другого рівня, або товари 
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широкого попиту третього рівня), його сегмента приналежність пов’язується з α1-

складником НК. Цей складник має конвенціональне значення, що не відображено у 

його семантиці. Соціальна стратифікація імпліцитно репрезентована у межах β2-

складника і визначається у шкалі (парфуми, туалетна вода, одеколон) якісними 

характеристиками товарів, які супроводжуються відповідними родовими 

складниками. 

Імпліцитно соціальна стратифікація віддзеркалена у межах γ1-n-складника за 

рахунок переліку субстанцій, що входять до складу парфумерного або косметичного 

товару. Чим вишуканішими, екзотичнішими є субстанції, тим з вищими соціальними 

верствами співвідноситься відповідний парфумерно-косметичний товар. 

Основним процесом, який задіяний при формуванні β1-складника є вторинна 

оказіональна номінація, у межах якої виокремлюються метафора і метонімія. 

Семантичні характеристики β1-складників виявляються за рахунок системи 

мотиваційних ознак, які розмежовуються на два базові типи: кваліфікативні та 

релятивні. Кваліфікативні мотиваційні ознаки складаються із зовнішньо-

диференціальних, інклінативних, квалітативних. 

Релятивні мотиваційні ознаки складаються з локативних і темпоральних. У 

результаті виокремлення підтипів і варіантів підтипів мотиваційних ознак 

ідентифіковано 15 спектральних ліній, що уможливлюють аналіз семантичних 

характеристик β1-складників. 

Загальна семантична система β1-складників набуває своєї завершеності завдяки 

залученню поняття індикатора семантики, що уможливлює проведення семантичний 

аналіз номінативних складників. Ці індикатори функціонують як вузлові пункти, що 

містяться у програмі рецепції НК. Вони ідентифікуються або як дискретні 

компоненти, або як кластери, що отримали в НК мовленнєве втілення і аранжування. 

Вони несуть функціональне навантаження в аспекті репрезентації семантики, 

вказуючи на конкретні семантико-структурні та змістово-наративні характеристики, 

що виявляються у НК. Індикатори семантики формують розгалужену систему, яка 

розмежовується на дві основні групи. Перша сформована антропологізмами, які 
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віддзеркалюють споживача ПКТ у різних ракурсах. Друга група містить 

субстативізми, що відображають у першому наближенні речовинну природу ПКТ. 

Семантична підсистема β1-складників, яка є компонентом загальної 

семантичної системи уможливлює виявити ознаки соціальної стратифікації. У ракурсі 

соціальної стратифікації індикатори експліцитно вербалізують соціальний статус або 

професійну приналежність у межах β1-складника. Імпліцитна вербалізація 

здійснюється за рахунок символів-маркерів соціальної стратифікації. Серед них 

ідентифікується підгрупа символізму матеріальних об’єктів, до яких входять 

топоніми і гемоніми. Підгрупа символізму власних імен складається з імен як 

реальних осіб, так і міфонімів. 

У рамках НК спостерігається явище неймінгової синергії, яке виявляється у 

результаті залучення фрагментів номінативних складників, або суцільно усіх 

складників до формування β1-складника. В результаті цього підсилюється 

номінативний потенціал цього номінативного складника. Неймінгова синергія 

підсилюється за рахунок залучення зображувального коду, який в 

екстралінгвістичний спосіб повторює лінгвістичний номінативний складник. Цей 

випадок неймінгової синергії реалізується шляхом використання художньо 

сформованих резервуарів для збереження ПКТ. Ці резервуари мають пряму або 

опосередковану конотацію з лінгвістичною частиною. 

Інтенсифікація неймінгової синергії здійснюється у межах рекламних текстів 

ПКТ шляхом залучення мультимодальності, яка здійснює поєднання лінгвістичного 

компоненту рекламного тексту з екстралінгвістичним, що визначається як 

візуалізатор.  

Мультмодальність у межах парфумерно-косметичної реклами виявляється за 

рахунок її семіотичного аналізу, що викриває залучення декількох різних 

семіотичних візуальних кодів, які знаходяться у взаємозв’язку з лінгвістичною 

частиною реклами. Усі компоненти, що фомують мультимодальність (імідж, 

брендове ім’я, код поведінки, дрескод, кольорова палітра, типографічні засоби, 
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цільова авдиторія), поглиблюють неймінговий простір парфумерно-косметичної 

назви, сприяючи інтенсифікації неймінгової синергії. 

У проведеному дослідженні здійснено вивчення номінативних процесів в 

аспекті соціальної стратифікації у системі парфумерно-косметичних назв як 

безпосередньо на зразках ПКТ, так  і у межах рекламних текстів тих же самих ПКТ. 

Виконаний у роботі аналіз структурного і семантичного компонентів назв ПКТ 

відкриває перспективи подальших розвідок, які можуть бути пов’язані з виявленням 

особливостей номінативних процесів у когнітивному, психолінгвістичному, 

соціолінгвістичному та лінгвокультурному аспектах 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Структурна параметризація інтегрованого парфумерно-
косметичного номінативного комплексу 

Таблиця А. 1 
Висхідні характеристики назв одиниць товарної продукції парфумерно-

косметичної індустрії (результати первинної суцільної вибірки) 
№ 
п/п 

Тип парфумерно-косметичного 
товару 

Кількість 
одиниць 

відповідного 
типу товару 

(кількість назв) 

% 

1 2 3 4 
1.  Парфуми 676 19,70 
2.  Туалетна вода 372 10,84 
3.  Одеколон 303 8,83 
4.  Дезодорант – антиперспірант 19 0,55 
5.  Дезодорант 58 1,69 
6.  Туш для вій (mascara) 88 2,56 
7.  Олівець для очей 74 2,15 
8.  Олівець для брів 12 0,34 
9.  Тіні для повік 74 2,15 
10.  Губна помада 198 5,77 
11.  Блиск для губ 110 3,20 
12.  Контурний олівець для губ 18 0,52 
13.  Бальзам для губ 11 0,32 
14.  Лак для нігтів 124 3,61 
15.  Засіб для зняття лаку 3 0,08 
16.  Гель-бальзам для догляду за 

кутікулою 5 0,15 

17.  Засоби проти ламкості, 
розшарування нігтів 4 0,14 

18.  Засоби для прискорення 
висихання лаку 1 0,02 

19.  Гель для гоління 10 0,29 
20.  Бальзам після голінна 27 0,78 
21.  Скраб 34 0,99 
22.  Тональний крем 132 3,84 
23.  Олівець для шкіри 11 0,32 
24.  Маски для обличчя 30 0,87 
25.  Очищувач для обличчя 58 1,69 
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Продовження таблиці А. 1 

1 2 3 4 
26.  Лосьон 87 2,53 
27.  Зволожувач 26 0,75 
28.  Сонцезахисні препарати 30 0,87 
29.  Препарати для підсилення засмаги 2 0,05 
30.  Спрей для тіла 4 0,11 
31.  Лікувальні препарати для шкіри 

(treatment) 61 1,77 

32.  Гель для шкіри 4 0,11 
33.  Емульсія 7 0,20 
34.  Олія 14 0,40 
35.  Сироватка 50 1,45 
36.  Пудра 60 1,74 
37.  Тональний крем-пудра 18 0,52 
38.  Румяна 20 0,58 
39.  Крем (живильний) 168 4,89 
40.  Шампунь-кондиціонер 84 2,44 
41.  Сироватка для волосся 5 0,14 
42.  Крем-депілятор 2 0,05 
43.  Лікувальні препарати для волосся 

(restorative treatment) 38 1,10 

44.  Маски для волосся 9 0,26 
45.  Спрей для захисту волосся 9 0,26 
46.  Фіксатор для волосся 22 0,64 
47.  Спрей-блиск для волосся 5 0,14 
48.  Фарба для волосся 48 1,39 
49.  Гель для тіла, душу, ванни 148 4,31 
50.  Гель для інтимної гігієни 3 0,08 
51.  Засоби для ніг 18 0,52 
52.  Дезодорант для ніг 5 0,14 
53.  Мило 25 0,27 
54.  Зубна паста 5 0,14 
Сумарна характеристика первинного 
корпусу 3430 100 
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Таблиця А. 2 
Висхідні характеристики інформаційного простору парфумерно-

косметичних назв (у межах первинної вибірки) ПКТ фірми AVON 
№ 
п/п 

Тип 
парфумерно-
косметичного 
товару 

Назва відповідного типу парфумерно-
косметичного товару (надпис) 

Кількість 
лексичних 
одиниць у 

назві 
(надпису) 

1 2 3 4 
1.  Парфуми AVON Rare Pearls eau de parfum 50mle 6 
2.  Туалетна вода AVON Full Speed Adrenaline eau de toilette 

75mle 
7 

3.  Одеколон Calvin Klein Escape eau de cologne Spray 
75ml 

7 

4.  Дезодорант – 
антиперспірант 

AVON On duty men sport roll on 
antiperspirant deodorant 50mle 24h 
protection 

11 

5.  Дезодорант AVON Elite genteleman deodorant body 
spray 150mle 

6 

6.  Туш для вій 
(mascara) 

AVON Mega effects Mascara Blackest 
Black 48189 9mle 

6 

7.  Олівець для 
очей 

AVON Glimmerstick diamonds eye liner 
Avon Cosmetics №№15 pa England 

12 

8.  Олівець для брів AVON Dark Brown 11723 perfect eye brow 
pencil 

6 

9.  Тіні для повік AVON Super CHOCK VIVID liquid eye 
shadow Sparkling Amethyst 90381 

9 

10.  Губна помада AVON Ultra colour absolute lipstick Avon 
Cosmetics №№1 5 pa England 

8 

11.  Блиск для губ AVON Extra Lasting lip gloss Continuous 
Copper 27236 7mle 

7 

12.  Контурний 
олівець для губ 

AVONIrresistibly Sexy Lip pencil Red 
Vixen 20082 

7 

13.  Бальзам для губ AVON Care protecting Lip balm spf-15 4g 
with grapeseed oil and vitamins e 

11 

14.  Лак для нігтів AVON Matte Matte nailwear 12 mle inky 
Blue 34810 

6 

15.  Засіб для зняття 
лаку 

AVON Nail experts Conditioning nail 
enamel remover 150mle acetone free 

9 

16.  Гель-бальзам 
для догляду за 
кутікулою 

Yves Rocher Correction Cuticle exfoliating 
nail treatment 

7 
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Продовження таблиці А. 2 

1 2 3 4 
17.  Засоби проти 

ламкості, 
розшарування 
нігтів 

AVON Nail experts diamond strengthening 
complex 12mle 

6 

18.  Засоби для 
прискорення 
висихання лаку 

AVON Nail experts liquid freeze quick dry 
nail spray 50mle 

9 

19.  Гель для 
гоління 

AVON For Men Smooth Shave Foaming Gel 
20mle 

7 

20.  Бальзам після 
гоління 

AVON MEN expert Sensitive after shave 
balm 50mle roller ball 

9 

21.  Скраб AVON Naturals body Strawberry 
moisturizing body scrub 200mle 

7 

22.  Тональний крем AVON Extra Lasting Liquid foundation 30 
ml spf12 Ivory 98374 

6 

23.  Олівець для 
шкіри 

AVON MagiX face perfector 30ml 1fl oz 
spf/fps20 

4 

24.  Маски для 
обличчя 

AVON Planet Spa White Tea Energising 
Face mask 50mle with white tea extract 

12 

25.  Очищувач для 
обличчя 

AVON Naturals face Purifying tea tree & 
cucumber 2 in 1 cleancer and toner 125mle 

11 

26.  Лосьон AVON Skin so Soft Glamorous gold  
BodyLotion 250mle 

8 

27.  Зволожувач AVON Skin Soft Soft and renewed age-
defying rejuvenating body moisturizer 
250mle 

11 

28.  Сонцезахисні 
препарати 

AVON Kids Sun+ derma. UV plus 
technology multivitamin sun cream 75mle 50 
spFUVA water resistant 

11 

29.  Препарати для 
підсилення 
засмаги 

AVON Sun+ Magic tan lotion 150ml 5 

30.  Спрей для тіла AVON Naturals body Cherry blossom body 
spray 100mle 

7 

31.  Лікувальні 
препарати для 
шкіри 
(treatment) 

AVON Clear skin professional Blemish Mask 
Treatment 50mle with2% silicic acid 

10 

32.  Гель для шкіри Solutions Beautiful hydration reviving eye 
gel 15mle 

6 
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Продовження таблиці А. 2 

1 2 3 4 
33.  Емульсія A new reversalist night sterling emulsion 

50mle 
5 

34.  Олія AVON Planet Spa Thailand lotus flower 
relaxing bath and massage oil 150mle 

11 

35.  Сироватка Estee Lauder Nutritious Daily Essentials 
repair serum 

7 

36.  Пудра AVON Glow shake and go bronzer loose 
powder bronzer 3g 

9 

37.  Тональний 
крем-пудра 

AVON ideal flowless color corrector cream 
30mle SPF 20 Natural Beige 67192 

8 

38.  Рум’яна Estee Lauder Pure Color Blush 5 
39.  Крем 

(живильний) 
AVON Care Rich Moisture nourishing face 
cream 100ml with soy bean and vitamin e 

12 

40.  Шампунь-
кондиціонер 

AVON Naturals kids Crazy coconut 
shampoo & conditioner 250mle tear free 

10 

41.  Сироватка для 
волосся 

AVON Advance Techniques daily shine Dry 
ends serum 30mle for all hair types 

12 

42.  Крем-депілятор AVON Skin so Soft Soft and Smooth Hair 
removal cream for body 100mle sensitive 
skin 

14 

43.  Лікувальні 
препарати для 
волосся 
(restorative 
treatment) 

AVON Advance Techniques Volume Root-
boosting Tonic 150mle e for all hair types 

10 

44.  Маски для 
волосся 

AVON Planet Spa Greek seas conditioning 
seaweed Hair mask 150mle 

9 

45.  Фарба для 
волосся 

AVON Advance Techniques 6,56 light 
mahogoany red Professional 
hair colour permanent cream 
colour 
Protect before, during and after 
coloring Perfect grey coverage 
Shine, uniform and long-lasting 
colour 

26 

46.  Гель для тіла, 
душу, ванни 

AVON Senses Lagoon Refreshing water 
fruits & pear shower gel 500ml 

10 

47.  Гель для 
інтимної гігієни 

AVON Simple delicate Cool pH balanced 
feminine wash with chamomile and witch 
Hazal 300mle gynecologist tested 

15 
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Продовження таблиці А. 2 

1 2 3 4 
48.  Засоби для ніг AVON Planet Spa dead sea minerals foot 

cream 75mle 
8 

49.  Дезодорант для 
ніг 

AVON foot works healthy odour 
neutralizing foot spray 75ml 3e 

8 

50.  Мило AVON Planet Spa Turkish Thermal Baths 
purifying Black soap 200mle 9 

9 

51.  Зубна паста Montarotte Smile Therapy collection 
Diamond Brightening Tooth Cream e 75ml 

8 
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Таблиця А. 3 
Висхідні характеристики інформаційного парфумерно-косметичних назв (у 

межах первинної вибірки) ПКТ різних фірм-виробників 
№ 
п/п 

Тип 
парфумерно-
косметичного 
товару 

Назва відповідного типу парфумерно-
косметичного товару (надпис) 

Кількість 
лексичних 
одиниць у 

назві 
(надпису) 

1 2 3 4 
1.  Парфуми DIOR Hypnotic Poison ear de parfum spray 

50ml 
7 

2.  Туалетна вода VERSACE The Dreamer eau de toilette 
natural spray 50mle 1.2 US.fl.oz 

8 

3.  Одеколон BVLGARU Bvlgari Man eau de cologne 
natural spray e 100ml 

8 

4.  Дезодорант – 
антиперспірант 

ESTÈE LAUDER Youth-Dew Roll-on 
antiperspirant deodorant 150ml 

8 

5.  Дезодорант DIOR Miss Dior perfumed deodorant spray 
100ml 

6 

6.  Туш для вій 
(mascara) 

YVES SAINT LAURENT baby doll 
mascara volume effect e 6.4ml 0.21 fl.ox 

8 

7.  Олівець для 
очей 

YVES ROCHER Summer collection eye 
pencil Mediterranean Blue 

8 

8.  Олівець для 
брів 

GIORGIO ARMANI Eye and brow maestro 
brow defining pencil 

9 

9.  Тіні для повік INIKA Champagne crème eye shadow  
certified organic 7ml 0.26oz 

7 

10.  Губна помада ESTEE Lauder Pere Color Envy Shine 
Sculpting shine lipstick 

9 

11.  Блиск для губ MAX FACTOR Max Effect lip gloss 6 
12.  Контурний 

олівець для губ 
MAX FACTOR Colour Elixir lip liner 6 

13.  Бальзам для губ DIOR Dior Addict Lip Glow colour 
awakening lip balm 

9 

14.  Лак для нігтів YVES ROCHER Shining Pasted nail polish 
pink 

7 

    
15.  Засіб для зняття 

лаку 
DIOR Dissolvant Abricot  gentle polish 
remove with abricot care concentrate 

10 

16.  Гель-бальзам 
для догляду за 
кутікулою 

YVES ROCHER Cuticle Exfoliating Nail 
Treatment the aid for cleaner, smather naits 

13 
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Продовження таблиці А. 3 

1 2 3 4 
17.  Засоби проти 

ламкості, 
розшарування 
нігтів 

YVES ROCHER Nail Strengthener anti-
breakage treatment to strengthen soft and 
weak nails 

12 

18.  Засоби для 
прискорення 
висихання лаку 

AVON Nail experts liquid freeze quick dry 
nail spray 50mle 

9 

19.  Гель для 
гоління 

L’OREAL Men expert new shave foam anti-
irritation with hydrating glycerin 

10 

20.  Бальзам після 
гоління 

GIORGIO ARMANI E mporio Armani 
Diamonds Black Carat for MEN aftershave 
balm 

12 

21.  Скраб EVES SAINT LAURENT Top Secret 
natural action exfoliator 

8 

22.  Тональний 
крем 

CHANEL Perfection and lightness face 
foundation 

6 

23.  Олівець для 
шкіри 

YVES ROCHER Radiant Youth corrector 
pen 

6 

24.  Маски для 
обличчя 

GIORGIO ARMANI Supreme recovery 
balm anti-aging mask 

7 

25.  Очищувач для 
обличчя 

ESTEE LAUDER Soft Clean moisture rich 
foaming cleanser 

8 

26.  Лосьон MARY KAY Mary Kay hydrating lotion 6 
27.  Зволожувач YVES ROCHER Face and Eyes hydrating 

micellar water 
8 

28.  Сонцезахисні 
препарати 

MARY KAY Time Wise Day Solution 
Sunscreen Broad Spectrum spf35 

9 

29.  Препарати для 
підсилення 
засмаги 

LA PRAIRIE Face and Body gradual 
tanning lotion 

8 

30.  Спрей для тіла LA PRAIRIE Cellular energizing body 
spray 

6 

31.  Лікувальні 
препарати для 
шкіри 
(treatment) 

YVES ROCHER 100% Organic Shea Butter 
intense repair concentrate 100% shea butter 
for very dry patches 

14 

32.  Гель для шкіри SOLUTIONS Beautiful hydration reviving 
eye gel 15mle 

6 

33.  Емульсія SHISEIDO Future solution LX total 
protective emulsion SPF 15 Day 

7 
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Продовження таблиці А. 3 

1 2 3 4 
34.  Олія YVES ROCHER Orange and Almond 

sparking body oil 
8 

35.  Сироватка ESTEE LAUDER Anti-wrinkle essentials 
repair serum with full-size advanced time 
zone 

11 

36.  Пудра YVES ROCHER Blackberries sparkling 
body powder 

6 

37.  Тональний 
крем-пудра 

YVES SAINT LAURENT Forever light 
creator gel-cream  

7 

38.  Рум’яна ESTEE LAUDER Pure Color Blush 5 
39.  Крем 

(живильний) 
YVES ROCHER Organic oats silky body 
cream 

7 

40.  Шампунь-
кондиціонер 

LANCOME Hair Sensation Shampooing 
Noutrition Intense-Nourishing Treatment 
Shampoo 

8 

41.  Сироватка для 
волосся 

TAMMY FENDER pure living energy 
beatifying hair serum 10z./28.5g 

8 

42.  Крем-депілятор ORIFLAME Silk beauty ingrown hair 
eliminating gel hair minimising complex 
e75ml 2.5fl.oz 

10 

43.  Лікувальні 
препарати для 
волосся 
(restorative 
treatment) 

YVES ROCHER Repair hair repair oil 
Sikicorefree. Paraben free e 150ml – 5fl.oz 

10 

44.  Маски для 
волосся 

YVES ROCHER Nutri-Repain Mask 
Nourishing mask for very dry or frizzy hair 

12 

45.  Спрей для 
захисту волосся 

CHANEL Coco Mademoiselle fresh hair 
mist 

6 

46.  Фіксатор для 
волосся 

LA BIOSTHETIQUE Spray artistique 
Ultra-Strong hair spray 

7 

47.  Спрей-блиск 
для волосся 

T-LAB PROFESSIONAL  S 1 Styling line 
Gloss spray Lightweight shine spray 

9 

48.  Фарба для 
волосся 

T-LAB PROFESSIONAL  Spa Spacolor 
Semi-permanent coloring cream 

15 

49.  Гель для тіла, 
душу, ванни 

DIOR Hypnotic Poison Bath and shower gel 7 
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Продовження таблиці А. 3 

1 2 3 4 
50.  Гель для 

інтимної гігієни 
ORIFLAME Feminelle Refreshing intimate 
wash Naturally p’H balanced and soapfree. 
Contairs natural lactic acid and lotces flower 
extract. Gynaecologically tested 

19 

51.  Засоби для ніг MARY KAY Mint Bliss Energizing lotion 
for d\feet and legs 

10 

52.  Дезодорант для 
ніг 

EVES ROCHER 12H Foot Deodorant 
cream 

7 

53.  Мило DIOR Miss Dior silky soap 5 
54.  Зубна паста ORIFLAME Optifresh fluoride toothpaste 

cool peppermint whitening e 75ml. 2.5 fl.oz 
7 
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Таблиця А. 4 
Висхідні характеристики назв одиниць товарної продукції парфумерно-

косметичної індустрії (результати вторинної селективної вибірки) 
№ 
п/п 

Тип парфумерно-косметичного 
товару 

Кількість 
одиниць 

відповідного 
типу товару 

(кількість назв) 

% 

1.  Парфуми 676 28,85 
2.  Туалетна вода 372 15,87 
3.  Одеколон 303 12,93 
4.  Туш для вій (mascara) 88 3,75 
5.  Тіні для повік 74 3,15 
6.  Губна помада 198 8,45 
7.  Блиск для губ 110 4,69 
8.  Лак для нігтів 124 5,29 
9.  Тональний крем 132 5,63 
10.  Пудра 60 2,56 
11.  Тональний крем-пудра 18 0,76 
12.  Рум’яна 20 0,85 
13.  Крем (живильний) 168 7,17 

Сумарна характеристика вторинного 
корпусу 2343 100 
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Рисунок А. 5. Схема номінативних складників парфумерно-косметичного 
номінативного комплексу у поліплощинній проекції, де: 
α – первинна площина проекції першого рівня номінативного комплексу, 
α1 – номінативний брендовий складник, 
β – вторинна площина проекції другого рівня номінативного комплексу, 
β1 – номінативний базовий складник, 
β2 – номінативний родовий складник, 
γ – третинна площина проекції третього рівня номінативного комплексу, 
γ1-n – сукупністть номінативних функціонально-дескритивних 

(факультативних) складників, 
- - - – міжплощинна редуплікація, 

– внутрішньоплощинна редуплікація.

α 

β 

γ 

α1 

β1 β2 

γ1-n 
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Таблиця А. 6 

Співвідношення нгомінативних складників інтегрованого парфумерного номінативного комплексу з 
ціновими варіюваннями парфумерних товарів. 

№ 
п/п 

α1

номінативний 
брендовий складник 

β1

номінативний 
базовий 

складник 

β2

номінативний 
родовий 
складник 

γ1-n

номінативний функціонально дискриптивний складник 
γ1

об’єм 
субстанції 
у флаконі 

(ml) 

γ2 
ціна товару 

γ3 
ціна за 1ml 

€ $ € $ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. AVON Black suede eau de cologne 50 17.50 0.35 
2. AVON Musk fire for 

men 
eau de cologne 50 16.50 0.33 

3. AVON Iron man eau de toilette 50 22.50 0.45 
4. AVON Urban edge for 

him 
eau de toilette 50 22.50 0.45 

5. AVON Forever eau de parfum 50 30 0.60 
6. AVON Today eau de parfum 5 30 0.60 
7. BVLGARI Bvidari man 

Black orient 
eau de parfum 60 112 1,86 

8. BVLGARI Bvlgari man 
extreme 

eau de toilette 60 50 0.83 

9. CALVIN KLEIN CK one her eau de toilette 100 58 0,58 
10. CALVIN KLEIN CK one for him eau de toilette 100 58 0,58 
11. CALVIN KLEIN Euphoria 

liquid gold 
eau de parfum 100 121 1,121 
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Продовження таблиці А.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12. CALVIN KLEIN CK down town eau de parfum 90 88 0,97 
13. CAROLINA

HERRERA
Good girl eau de parfum 50 105 2,1 

14. CAROLINA
HERRERA

212 VIP wild 
party 

eau de toilette 80 99 1,23 

15. CAROLINA
HERRERA

212 VIP men 
wild party 

eau de toilette 100 88 0,88 

16. CHOPARD Happy spirit 
for forever 

eau de parfum 75 111 1,48 

17. DAVIDOFF Cool water eau de toilette 40 20 0.5 
18. DAVIDOFF Cool water 

woman 
eau de toilette 30 20 0.66 

19. DIOR Miss Dior eau de toilette 50 60 1.2 
20. DIOR Dior home eau de toilette 50 51 1.02 
21. DIOR J’adore eau de parfum 50 71 90 1.42 1,8 
22. DIOR Hypnotic 

poison 
eau de parfum 50 73 

23. DOLCE&GABBANA Dolce eau de parfum 30 50 1.46 
24. DOLCE&GABBANA The one eau de toilette 100 90 1.66 0,9 
25. DOLCE&GABBANA The one eau de parfum 75 111 1,48 
26. Estee Lauder Wood 

mystique 
eau de parfum 50 180 3,6 

27. Estee Lauder Amber yland 
ylang 

eau de parfum 50 150 3,0 
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Продовження таблиці А. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
28. Estee Lauder White liner eau de parfum 50 72 1,44 
29. Estee Lauder Estee eau de colgne 50 40 0,92 
30. GIVENCHY Genntlemen 

only tenseg 
eau de toilette 100 102 1,02 

31. GIVENCHY Live 
irresistible 

eau de parfum 75 127 1,69 

32. GICCI Made to 
measure 

eau de toilette 90 92 1,02 

33. HUGO BOSS Hugo eau de toilette 75 54 0,72 
34. JO MALONE London eau de colgne 100 85 0.85 
35. LANCȎME Trésor 

midnight rose 
eau de parfum 50 105 2,1 

36. MARY KAY Thinking of 
love 

eau de parfum 50 32 0,64 

37. MARY KAY Thinking of 
yoou 

eau de parfum 50 32 0,64 

38. MARY KAY Forever orchid eau de toilette 50 20 0,4 
39. MARY KAY Warm amber eau de toilette 50 20 0,4 
40. PACO RABBANNE Paco eau de toilette 100 20 0.2 
41. PACO RABBANNE Lady million 50 60 1.2 
42. PACO RABBANNE One million eau de toilette 50 47 0.94 
43. PACO RABBANNE Lady millilon

can mygold 
eau de toilette 50 55 1.1 
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Продовження таблиці А. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
44. TOM FORD Black orchid eau de parfum 50 79 1.58 
45. TOM FORD London eau de parfum 50 190 3,8 
46. TRUSSARDI My name eau de parfum 50 52 1.04 
47. TRUSSARDI My land eau de toilette 50 46 0.92 
48. VERSACE Bright crystal eau de toilette 50 55 1.1 
49. VERSACE Eros eau de toilette 50 52 1.04 
50. VERSACE Yellow 

diamond 
eau de toilette 30 37 1.23 

51. VERSACE Eros por 
femme 

eau de parfum 50 75 1.5 

52. VOILE Starry night eau de parfum 100 123 1,23 
53. VOILE Desert night eau de parfum 100 123 1,23 
54. YVES ROCHER Cherry bloom eau de toilette 50 14 0,28 
55. YVES ROCHER Lily of the 

valley 
eau de toilette 50 14 0,28 

56. YVES ROCHER Flower party 
night 

eau de parfum 50 27.50 0,55 

57. YVES ROCHER Neroli eau de parfum 50 34.50 0,69 
58. YVES SAINT 

LAURENT
Black opium eau de parfum 90 162 1,8 
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Таблиця А. 7
Структурне моделювання неймінгового простору номінативного комплексу парфумерно-косметичних товарів 

     Тип   
моделі 

Номіна-
тивний  
складник 

1 2 3 4 
α1 Chanel Chanel Chanel 

β1 Coco Chance Allure 
Homme 

Sport 

Perfection 
and 

lightness 

Coco 
Mademo- 

iselle 
№5 

Coco Chanel 
№19 №5 

β2 eau 
de 

parfum 

eau de 
toilette 

eau de 
cologne 

face 
foundation eau de parfum 

eau de 
parfum 

eau 
de toilette 

body 
cream 

loose 
powder 

1 2 3
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Продовження таблиці А. 7 

1 2 3 4 
α1 Dior Dior Dior 

β1 Dior skin 
Star 

Dior show 
Iconic 

Dior 
blush 

Dior 
Addict 
Gloss 

Hypnotic 
Poison 

Dior 
Addict 

Pure 
Poison 

Miss 
Dior 

Hypnotic Poison 

β2 Fluid 
foundation 

High 
definition 
lash curler 
mascara 

Vibrant 
Colour 
Powder 
Blush 

Fluid 
Stick eau de parfum 

Eau de 
parfum 

Eau de 
toilette 

Eau de cologne 

1 2 3 4 
α1 Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent 

β1 Yvesse Splendid 
wood 

Fusion 
Ink 

Baby 
doll 

Paris Jazz Cinema YSL 
Paris 

Opium 

β2 Eau de 
parfum 

Eau de 
toilette 

foundation mascara eau de parfum eau de 
parfum 

eau de 
toilette 

Rich 
Body 
Creme 
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Продовження таблиці А. 7 

1 2 3 4 
α1 Esteē Lauder Esteē Lauder Esteē Lauder 

β1 Beautiful 
love 

Youth 
Dew 

Mustang 
Sport 

Fresh 
Air 

Beautiful Modern 
Muse 

Know- 
ing 

Pure 
White 
Linen 

Beautiful 

β2 eau de 
parfum 

eau de 
toilette 

eau de 
cologne 

Make up 
Base 

eau de parfum eau de 
parfum 

eau de 
toilette 

Perfum-
ed 
Body 
creme 

Perfum-
ed 
Body 
powder 
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Таблиця А. 8 
Інтегрована характеристика парфумерно-косметичного 

номінативного комплексу 
  Складник 
       номінатив- 

ного 
              комплек- 

су 
Характери- 
стики 
складника 

Бренд 
(номіна- 
тивний 

брендовий 
складник) 

Базове 
ім’я 

(номінативний 
базовий 

складник) 

Родове 
ім’я 

(номінативний 
родовий 

складник) 

Функціональ-но-
дескрип-тивний 

компонент 
(номінативний 
функціонально-
дескриптивний 

складник) 

1 2 3 4 5 
Схематичний 
символ α1 β1 β2 γ1-n 

Інформаційно-
семантичне 
навантаження 

Провідний 
атрактант у 
товарному 
розмаїтті 

Назви 
конкретного 
товару (товарна 
назва) 

Товарознавчий 
класифікатор 

Подання 
додаткової 
інформації 

Значення Конотативне 
Формально 
обмежено 
рамками 
відповідності 
бренда-імені 
власника 

Конотативне 
Не обмежено 
ніякими рамками 

Денотативне 
Обмежено 
вузькими 
рамками 
товарознавчої 
номенклатури 

Денотативне 
Обмежено 
об’єктивними 
параметрами і 
властивостями 
конкретного 
товару 

Характер 
залучення 
номінативного 
регістру 

Частковеа 
обмеженість 
номінативного 
регістру 

Необмеженість 
номінативного 
регістру 

Жорстка 
обмеженість 
номінативного 
регістру 

Жорстка 
обмеженість 
номінативного 
регістру 

Тип номінації (за 
породженням) 

Екзогенна Екзогенна Ендогенна Ендогенна 

Особливості 
породження 
номінації 

Породжена 
зовнішніми 
прагматичними 
чинниками 

Породжена 
зовнішніми 
прагматичними 
чинниками 

Породжена 
внутрішніми 
субстанціональн
ими (фізико-
хімічними) 
характеристикам
и 

Породжена 
внутрішніми 
технологічними 
(технічними) 
параметрами 

Результат 
взаємодії 
складників 
номінативного 
комплексу 

α1+β1 
Зовнішня атрактивна номінація має 
за мету: 

β2+γ1-n 
Внутрішня інформаційна номінація 
має за мету: 

- привернути 
увагу 
- схилити, 
заохотити 
- спонукати, 
спокусити 

потенційного 
покупця до 
придбання 
товару 

- проінформу-
вати 
- попередити 

потенціального 
покупця про 
характеристику 
товару 

Спрямованість 
вектора номінації 

Зовнішній вектор  
(соціально обумовлений) 

Внутрішній вектор (субстанціонально 
обумовлений) 
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Таблиця А. 9 
Залучення номінативного інвентаря для формування β1

номінативних базових складників номінативних комплексів 
парфумерно-косметичних товарів 
№ 
п/п 

    Тип номінативної 
      одиниці 

Товарна  
група 
(сумарна кількість 
назв) 

Номіна-
тивна 

одиниця 
- слово 

Номінативн
а одиниця – 
словоспо-
лучення 

Номінатив
на одиниця 
- речення 

1. Парфуми 
(676) 

74 589 13 

2. Туалетна вода 
(372) 

40 329 3 

3. Одеколон 
(303) 

26 274 3 

4. Mascara 
(88) 

5 83 - 

5. Тіні для вік 
(74) 

6 68 - 

6. Губна помада 
(198) 

- 198 - 

7. Блиск для губ 
(110) 

2 108 - 

8. Манікюрний лак 
(124) 

1 121 2 

9. Тональний крем 
(132) 

6 126 - 

10. Пудра 
(60) 

12 47 1 

11. Тональний крем-пудра
(18) 

1 17 - 

12. Рум’яна 
(20) 

- 20 - 

13. Крем живильний
(168) 

18 150 - 

Сумарна кількість номінативних 
одиниць відповідного типу 

191 2130 22 
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β1 номінативний базовий складник
Словосполучення 

Без’ядерне 
(паратаксичне) 

Ядерне 
(гіпотаксичне) 

A+N 
базова модель ядерного 

структурного типу 
N+N Nconj N 

Перший ядерний 
структурний тип 

Другий ядерний 
структурний тип 

А(А)+N(N) A(N)+N(N) 

N2+N1 

 Ускладнені варіанти Ускладнені варіанти 
1 A(Ving)+N(N) 1 N2(N+N)+N1 

2 A(Ved)+N(N) 2 N2(A+N)+N1 

A(I)+N(N)prepA(I) 3 N2(NprepN)+N1 
3 A(I)+N 

A(D+I)+N(N) 4 N1 prep N2 

4 A(A+A)+N(N) 5 N1 prep N2(N+N) 

5 A(A+N)+N(N) 6 N2+N1(N+N) 

6 A(N+A)+N(N) 7 N2(N+N)conjN1 

7 A(D+A)+N(N) 8 N2(A+N) conj N1 

8 A(Ving)+N(NconjN) 

9 A(Ving)+N(N2+N1conjN) 
Рисунок А. 10. Структурна репрезентація словосполучення, яке формує β1 

номінативний базовий складник інтегрованого номінативного комплексу 
ПКТ, де: 
A – адьюнкт, N – ядро, А – прикметник, N – іменник, І – займенник, D – 
прислівник, conj – сполучник, prep – прийменник, Ving – дієприкметник I, Ved 
– дієприкметник ІІ, N1 – іменник у функції ядра, N2 – іменник у функції 
адьюнкта. 
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Таблиця А. 11 
Результати аналізу залучення номінативного регістру до формування 

β1 номінативних базових складників номінативних комплексів 
парфумерних товарів 

Товарна 
група 
(сумарна 
кількість 
назв у 
групі) 

Джерела 
номінативного 
регістру 

Антропо-
німи 

Топоні-
ми 

Апеляти-
ви 

Запози-
чення 

Штучно 
утворені 
слова 

Парфуми 
(676) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

146 59 301 168 2 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 95 39 152 87 - 
ІІ 37 20 98 56 2 
ІІІ 14 - 51 25 - 

Туалетні 
води 
(372) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

52 44 149 126 1 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 30 15 50 77 - 
ІІ 61 39 1 
ІІІ 22 29 38 10 - 

Одеколони 
(169) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

91 19 21 38 - 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 62 2 10 20 - 
ІІ 29 17 11 18 - 
ІІІ - - - - - 
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Таблиця А. 12 
Результати аналізу залучення номінативного регістру до формування 

β1 номінативних базових складників номінативних комплексів 
косметичних товарів 
Товарна 

група 
(сумарна 
кількість 

назв у 
групі) 

Джерела 
номінативного 

регістру 

Антро-
поніми 

Топоні-
ми 

Апеляти-
ви 

Запози-
чення 

Штучно 
утворені 

слова 

Mascara 
(88) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

11 - 71 6 - 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 10 - 29 2 - 
ІІ 1 - 46 4 - 
ІІІ - - 17 - - 

Тіні для 
повік 
(74) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

7 1 59 7 - 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 5 - 18 7 - 
ІІ 2 1 10 - - 
ІІІ - - 31 - - 

Губна 
помада 
(198) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

6 - 189 3 - 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 6 - 16 1 - 
ІІ - - 9 2 - 
ІІІ - - 164 - - 

Блиск для 
губ 

(110) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

7 - 101 2 - 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 4 - 39 2 - 
ІІ 2 - 26 - - 
ІІІ 1 - 36 - - 

Манікюрний 
лак 

(124) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

5 - 119 - - 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 4 - 26 - - 
ІІ 1 - 19 - - 
ІІІ - - 74 - - 
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Таблиця А. 13 
Результати аналізу залучення номінативного регістру до формування 

β1 номінативних базових складників номінативних комплексів 
косметичних товарів 

Товарна 
група 
(сумарна 
кількість 
назв у 
групі) 

Джерела 
номінативного 
регістру 

Антропо-
німи 

Топоні-
ми 

Апеляти-
ви 

Запози-
чення 

Штучно 
утворені 
слова 

Тональний 
крем 
(132) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

16 - 98 18 - 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 16 - 51 11 - 
ІІ - - 21 7 - 
ІІІ - - 26 - - 

Пудра 
(60) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

4 - 44 12 - 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 3 - 24 10 - 
ІІ 1 - 11 2 - 
ІІІ - - 9 - - 

Тональний 
крем-пудра 

(18) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

- - 16 2 - 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І - - 5 2 - 
ІІ - - 5 - - 
ІІІ - - 6 - - 

Рум’яна 
(20) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

5 - 10 5 - 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 4 - 6 5 - 
ІІ 1 - 4 - - 
ІІІ - - - - - 

Живильний 
крем 
(168) 

Сумарна 
кількість назв у 
джерелі 

8 2 144 14 - 

Розподіл 
назв по 
сегментах 

І 6 1 31 6 - 
ІІ 2 - 42 8 - 
ІІІ - 1 71 - - 



 

 

Β1 номінативні базові складники інтегрованих номінативних комплексів 

Відонімного походження 

онім1  онім2 

трансонімізація 

антропоніми топоніми 

Запозичення Штучно 
утворені 
слова 

Відапелятивного походження 
апелятив  онім 

онімізація 

Лексико-семантична група 

- Соціальних реалій 
- Психо-емоційного етапу 
- Явищ ірреального світу 
- Проявів інтелектуально-творчої та 

пізнавальної активності 
- Субстанцій 
- Кольорозначень 
- Ботанізмів 
- Зоонімів 
- Темпоральної сегментації 

Парфумерно-косметичний номінативний регістр 

Рисунок А. 14. Схема формування парфумерно-косметичного номінативного регістру 

3 1 4 2 
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Додаток Б. Семантична параметризація інтегрованого парфумерно-
косметичного номінативного комплексу 

Таблиця Б. 1 
Схема лексико-семантичної навігації β1 номінативних базових складників 

інтегрованого номінативного комплексу парфумерно-косметичних товарів 
(ПКТ) 

Тип номінації 
(Базовий тип 
мотиваційної 

ознаки) 

Тип 
мотиваційної 

ознаки 

Підтип 
мотиваційної 

ознаки 

Варіант підтипу 
мотиваційної 

ознаки 

Лінія спектру 
мотиваційних 

ознак 

Кваліфікативна 
(Власна) 

(1) Зовнішньо-
диференціальна 

(1/1) Колір (1) 
(1/2) Асоціація з 
обєктами 
позамовної 
дійсності 

(1/2/1) 
Неістотними 
предметами 
(1/2/2) Рослинами 
(1/2/3)  
Людиною 

(2) 

(3) 

(4) 
(1/3) Специфічно-
диференціальна 
ознака 

(5) 

(2) Інклінативна (2/1) Фізіологічна 
дія 

(6) 

(2/2) Декоративно-
маскувальна дія 

(7) 

(3) Квалітативна (3/1) Запах 
(аромат) 

(8) 

(3/2) Смак (9) 
(3/3) Консистенція 
(агрегатний стан) 

(10) 

Релятивна 
(Відносна) 

(4) Локативна (4/1) Географічне 
місце 
розташування 

(4/1/1) Топоніми 
(4/1/2) Місце 
виробництва або 
винаходу 
(4/1/3) Кліматичні 
зони 

(11) 
(12) 

(13) 

(5) Темпоральна (5/1) Сезонна 
асоціація 

(14) 

(5/2) Асоціація з 
добовими 
проміжками 

(15) 
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Таблиця Б. 2 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу парфумів 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
парфумів відповідно до 

спектральних ліній 

Розподіл β1-складників парфумів відповідно до ринкових сегментів 

Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція 

1. 32 4,73 20 4,52 8 4,34 4 6,66 4 
2. 78 11,53 3 52 11,76 3 14 7,60 12 20,00 3 
3. 64 9,46 4 44 9,95 4 20 10,86 4 
4. 146 21,59 1 95 21,49 1 37 20,10 1 14 23,33 2 
5. 145 21,44 2 85 20,13 2 27 14,67 2 29 48,33 1 
6. 16 2,36 16 3,61 
7. 
8. 41 6,06 32 7,23 5 19 10,32 5 
9. 14 2,07 14 3,16 
10. 48 7,10 5 23 5,20 25 13,58 3 
11. 47 6,95 31 7,01 16 8,69 
12. 12 1,77 8 1,80 4 2,17 
13. 11 1,62 5 1,13 5 2,71 1 1,66 5 
14. 1 0,14 1 0,22 
15. 21 3,10 12 2,71 9 4,89 

676 422 184 60 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 
сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 
сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 
сегменті 
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Таблиця Б. 3 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу туалетних вод 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
туалетних вод відповідно 

до спектральних ліній 

Розподіл β1-складників туалетних вод відповідно до ринкових сегментів 

Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв % позиція Кількість 

назв % позиція Кількість 
назв % позиція 

1. 21 5,64 14 7,52 4 5,00 5 3 2,83 
2. 58 15,59 2 21 11,29 2 19 23,75 3 18 16,98 4 
3. 44 11,82 20 10,75 3 24 30 1 
4. 52 13,97 3 30 16,12 1 22 20,75 2 
5. 71 19,08 1 30 16,12 1 21 26,25 2 20 18,86 3 
6. 10 2,68 8 4,30 2 1,88 
7. 
8. 20 5,37 17 9,13 4 3 2,83 
9. 5 1,34 5 2,68 
10. 38 10,21 4 21 11,29 2 10 12,50 4 6 5,66 5 
11. 37 9,94 5 10 5,37 5 27 25,47 1 
12. 4 1,07 4 2,15 
13. 3 0,80 2 1,07 1 0,94 
14. 4 1,07 2 1,07 2 2,5 1 0,94 
15. 5 1,34 2 1,07 3 2,83 

372 186 80 106 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б. 4 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу одеколонів 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
одеколонів відповідно до 

спектральних ліній 

Розподіл β1-складників одеколонів відповідно до ринкових сегментів 

Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція 

1. 10 3,30 6 3,55 4 3,22 
2. 51 13,7 3 25 14,79 3 26 20,96 2 
3. 38 10,21 5 9 5,32 19 15,32 4 
4. 54 14,51 2 33 19,52 1 21 16,93 3 
5. 58 15,59 1 28 16,56 2 30 24,19 1 
6. 7 2,31 4 2,36 3 2,41 
7. 
8. 15 4,95 15 8,87 
9. 4 13,20 4 4 2,36 
10. 24 7,94 19 11,24 4 5 4,03 
11. 28 9,24 18 10,58 5 10 8,06 5 
12. 2 0,66 1 0,59 1 0,80 
13. 3 0,99 3 2,41 
14. 4 1,32 4 2,36 
15. 5 1,65 3 1,75 2 1,61 

303 169 124 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б. 5 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу туші для вій (mascara) 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
mascara відповідно до 

спектральних ліній 

Розподіл β1-складників mascara відповідно до ринкових сегментів 

Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція 

1. 6 6,81 6 26,08 2 
2. 17 19,31 2 9 21,95 2 6 25,00 2 2 8,69 4 
3. 
4. 8 9,09 4 4 9,75 4 2 8,33 4 2 8,69 4 
5. 12 13,63 3 7 17,07 3 1 4,16 5 4 17,39 3 
6. 7 7,95 5 3 7,31 5 4 16,00 3 
7. 35 39,77 1 15 36,58 1 11 45,83 1 9 39,13 1 
8. 
9. 
10. 1 1,13 1 2,43 
11. 
12. 
13. 1 1,13 1 2,43 
14. 1 1,13 1 2,43 
15. 

88 41 24 23 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б. 6 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу тіней для повік 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
тіней для повік 
відповідно до 

спектральних ліній 

Розподіл β1-складників тіней для повік відповідно до ринкових сегментів 

Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція 

1. 35 47,29 1 4 11,42 4 31 100 1 
2. 5 6,75 5 3 8,57 5 2 25,00 2 
3. 
4. 7 9,45 4 7 20,00 3 
5. 13 17,56 2 9 25,71 1 4 50,00 1 
6. 
7. 8 10,81 3 8 22,85 2 
8. 
9. 
10. 2 2,70 2 25,00 2 
11. 2 2,70 2 5,71 
12. 
13. 1 1,35 1 2,85 
14. 1 1,35 1 2,85 
15. 

74 35 8 31 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б. 7 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу губних помад 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
губних помад відповідно 

до спектральних ліній 

Розподіл β1-складників губних помад відповідно до ринкових сегментів 

Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція Кількість 
назв 

% позиція 

1. 177 89,39 1 9 45,00 1 8 44,44 1 160 100 1 
2. 1 0,50 4 1 5,00 3 
3. 
4. 4 2,02 3 4 20,00 2 
5. 5 2,52 2 5 27,77 2 
6. 4 2,02 3 4 20,00 2 
7. 4 2,02 3 4 22,22 3 
8. 
9. 1 0,50 4 1 5,00 3 
10. 1 0,50 4 1 5,55 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 1 0,50 4 1 5,0 3 

198 20 18 160 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б. 8 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу блиску для губ 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
блиску для губ відповідно 

до спектральних ліній 

Розподіл β1-складників блиску для губ відповідно до ринкових сегментів 

Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція 

1. 53 48,18 1 10 37,03 2 7 53,84 1 36 51,42 1 
2. 6 5,45 4 6 46,15 2 
3. 
4. 4 3,63 5 4 5,71 4 
5. 24 21,83 2 24 34,28 2 
6. 
7. 19 17,27 3 13 48,14 1 6 8,57 3 
8. 
9. 
10. 4 3,63 4 14,81 3 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

110 27 13 70 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б. 9 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу лаків для нігтів 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
лаків для нігтів 
відповідно до 

спектральних ліній 

Розподіл β1-складників лаків для нігтів відповідно до ринкових сегментів 

Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція 

1. 93 75,00 1 16 47,05 1 10 45,45 1 68 100 1 
2. 
3. 
4. 
5. 9 7,25 3 9 40,90 2 
6. 
7. 11 8,87 2 7 34,01 2 4 18,18 3 
8. 
9. 
10. 
11. 6 4,83 4 6 17,64 3 
12. 3 2,41 5 3 8,82 4 
13. 
14. 2 1,61 2 5,88 5 
15. 

124 34 22 68 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б. 10 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу тональних кремів 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
тональних кремів 

відповідно до 
спектральних ліній 

Розподіл β1-складників тональних кремів відповідно до ринкових сегментів 

Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція 

1. 80 60,60 1 20 40,81 1 27 64,28 1 33 80,48 1 
2. 4 3,03 4 8,16 3 
3. 
4. 8 6,06 3 8 16,32 2 
5. 7 5,30 3 6,12 4 3 7,14 3 1 2,43 4 
6. 
7. 8 6,06 3 3 6,12 4 3 7,14 3 2 4,87 3 
8. 
9. 
10. 19 14,39 2 8 16,32 2 6 14,28 2 5 12,19 2 
11. 1 0,75 1 2,38 5 
12. 
13. 
14. 
15. 5 3,78 5 3 6,12 4 2 4,76 4 

132 49 42 41 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б. 11 

Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу пудри 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
пудри відповідно до 
спектральних ліній 

Розподіл β1-складників пудри відповідно до ринкових сегментів 

Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція 

1. 9 15 2 6 12,76 3 3 30,00 2 
2. 7 11,66 3 7 14,89 2 
3. 4 6,66 4 8,51 5 
4. 9 15,00 2 9 19,14 1 
5. 12 20,00 1 7 14,89 2 5 50,00 1 
6. 5 8,33 5 5 10,63 4 
7. 5 8,33 5 5 10,63 4 
8. 
9. 
10. 6 10 4 3 6,38 3 100 1 
11. 
12. 
13. 1 1,66 1 10 3 
14. 1 1,66 1 10 3 
15. 1 1,66 1 2,12 

60 47 10 3 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б. 12 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу тонального крему-пудри 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
тонального крему-пудри 

відповідно до спектральних 
ліній 

Розподіл β1-складників тонального крему-пудри відповідно до ринкових сегментів 
Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція 

1. 
2. 
3. 1 5,55 3 1 20,00 
4. 
5. 
6. 1 5,55 3 1 20,00 
7. 2 1,11 2 1 1 20,00 
8. 
9. 
10. 13 72,22 1 1 20,00 12 100 1 
11. 1 5,55 3 1 20,00 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 18 1 5 12 

Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б. 13 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу рум’ян 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
рум’ян відповідно до 
спектральних ліній 

Розподіл β1-складників рум’ян відповідно до ринкових сегментів 
Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція 

1. 14 70,00 1 14 1 
2. 2 10,00 2 1 2 1 1 
3. 
4. 
5. 1 5,00 3 1 1 
6. 1 5,00 3 1 2 
7. 1 5,00 3 1 2 
8. 
9. 
10.  1 5,00 3 1 1 
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

20 17 3 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б. 14 
Вплив мотиваційних ознак на формування номінативного корпусу живильних кремів 

Спектральна 
лінія 

мотиваційних 
ознак 

Розподіл β1-складників 
живильних кремів 

відповідно до 
спектральних ліній 

Розподіл β1-складників живильних кремів відповідно до ринкових сегментів 
Перший сегмент Другий сегмент Третій сегмент 

Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція Кількість 
назв 

% Позиція 

1. 
2. 5 2,97 5 15,15 3 
3. 21 12,5 5 8 10,21 6 10,52 7 21,21 1 
4. 24 14,28 4 13 16,66 3 7 12,28 5 4 12,12 4 
5. 18 10,71 9 11,53 5 9 15,78 3 
6. 33 19,64 1 15 19,23 2 12 21,05 1 6 18,18 2 
7. 
8. 2 1,19 2 2,56 
9. 
10.  25 14,88 3 11 14,10 4 10 17,54 2 4 12,12 4 
11.  2 1,19 2 6,06 
12.  1 0,59 1 1,28 
13.  7 4,16 5 8,77 2 6,06 
14.  1 0,59 1 3,03 
15.  27 16,07 2 17 21,79 1 8 14,03 4 2 6,06 

168 78 57 33 
Загальна кількість β1-
складників у корпусі 

Загальна кількість β1-
складників у першому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у другому 

сегменті 

Загальна кількість β1-
складників у третьому 

сегменті 
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Таблиця Б.15 
Спектральна лінія провідної мотиваційної ознаки β1 номінативних базових 

складників інтегрованого номінативного комплексу парфумерно-косметичних 
товарів відповідно до ринкового сегментного розмежування 

Сегмент 

Парфумерно 

косметичний товар 

Перший 

сегмент 

Другий 

сегмент 

Третій сегмент 

Парфуми 4 4 5 

Туалетна вода 4/5 3 11 

Одеколон 4 5 - 

Mascara 7 7 7 

Тіні для повік 5 5 - 

Губна помада 1 1 1 

Блиск для губ 7 1 1 

Лак для нігтів 1 1 1 

Тональний крем 1 1 1 

Пудра 4 5 10 

Тональний крем-пудра - - - 

Рум’яна - - - 

Живильний крем 15 6 3 
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Клас Клас 

Антропологічні Субстанціональні 

Підкласи Підкласи 

Анатомо- 
топографічні 

Агрегатного 
стану 

Гендерні Колористичні 

Вікові Джерела або природа 
походження біологічно 

активних складників 

Темпоральні 

Фізіологічні 

Рисунок Б. 16. Основні класи і підкласи семантичних індикаторів 
інтегрованого номінативного комплексу парфумерно-косметичних 
товарів. 

Індикатори
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Рисунок Б. 17. Розмежування підкласу анатомо-топографічних 
семантичних індикаторів на підкласи – відгалуження. 

Анатомо-топографічні індикатори 

Загальнотілесні 
(корпоральні) 

body 
top to toe 

Шкірні 
(дермальні) 

skin 
derm 

Дискретно тілесні 

Кінцівкові 

Шийні 
(цервікальні) 

Головні 
(цефалічні) 

Верхньокінцівкові 
(суперіальні) 

Нижньокінцівкові 
(інферіальні) 

Лицеві 
(фаціальні) Волосяні 

(піліарні) 

neck 

hanid 
nail 

foot 
heel 

face 
facial 

hair 
eyebrow 
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a) 

б)

winter all day         24 hour 
Night / day          48 hour 

Рисунок Б. 18. Розмежування підкласів а) гендерних і вікових і б) 
темпоральних сегматичних індикаторів на субкласи – відгалуження. 

Гендерні індикатори Вікові індикатори 

Об’єднані 
(комплексні) 

Чоловічі Жіночі Педіатричні Загальні 

for men 
for him 

feminine 
women 

family cream 

baby 
kids 

anti-age 
ageless bloom 

Темпоральні індикатори 

Сезонні Часові Добові 
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Фізіологічні індикатори 

Гідратаційно-
живильні 

Детергентні Тонізуючі Фотопротекторні 

hydration 
nourishing 

soap 
shampoo 

energizing 
refreshing 

Заспокійливі  sun spray
sun screan 

calming effects 
cooling wash 

Антиперспірантно- 
дезодорантні 

Регенераційні Піліарні Декоративно-
маскувальні 

deodorant 
anti-perspirant 

restorative 
renewal 

Ексфоліаційні 
mask and scrub 
exfoliating body 
scrub 

weak/brittle 
(hair) 
all (hair) 
types 

foundation 
(eye) shadow 

Рисунок Б. 19. Розмежування підкласу фізіологічних семантичних індикаторів 
на відповідні субкласи-відгалуження. 

Індикатори агрегатного стану 

Рідинні Твердофазні 
Справжні 
розчини 

powder 

solution 
aqua Колоїдні розчини 

Гелі Емульсії Піни Золі 
gel cream 

milk 
spray 
foam 

serum 
liquit soap 

Рисунок Б. 20. Розмежування підкласу семантичних індикаторів агрегатного 
стану на субкласи-відгалуження. 
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Індикатори джерел походження біологічно-активних 
компонентів ПКТ 

Органогенні Неорганогенні 
сlay, dead sea 
minerals 

Тваринні Рослинні 
milk and honey 

wax 
(botanicals) 

Квіткові 
(флористичні) 

Трав’яні 
(гербальні) 

Фруктово-
овочеві 

Деревні 
(дендральні) 

orange flower, 
lily of the valley 

sea weed 
lemon grass 

mango and 
ginger apple 

cedarwood 
sandalwood 

Рисунок Б. 21. Розмежування підкласу семантичних індикаторів джерел 
походження біоактивних компонентів ПКТ на субкласи-відгалуження 

Колористичні індикатори 

Спектральні Асоціативні 
(аналогові) 

Фантазійні 

Romance 45526 
Illusion 11605 

Хрома- 
тичні 

Ахрома-
тичні 

Рослинні Харчові 
продукти 

Мінеральні 

Vivid Violet 
59364 
Red 05384 

Saturn Grey 
72819 
Black 05807 

Tangerine 
95282 
Apricot 
Mystery 
11703 

Delux 
Chocolate 
45327 
Cappuccino 
30198 

Gleaming Gold 96674 
Copper Connection 23052 

Рисунок Б. 22. Розмежування підкласу колористичних семантичних 
індикаторів на субкласи-відгалуження. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ 

Експліцитна Імпліцитна 

Семантичні індикатори соціальної стратифікації Символи-маркери соціальної стратифікації 

Біологічний 
семантичний 
полюс 

Майновий 
семантичний 
полюс 

Полюс 
символізму 
об’єктів 

Полюс символізму 
персоналій 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5 Група 6 Група 7 Група 8 

Гендерні 
індикатори 

Вікові 
індикатори 

Індикатори 
соціально-
го статусу 

Індикатори 
професійної 
приналежності 

Топоніми Субстати-
візми 
(гемоніми) 

Імена 
 реальних 
осіб 

Міфоніми 

Рисунок Б.23. Шляхи вербалізації ознак соціальної стратифікації у межах β1 номінативного базового складника 
інтегрованого номінативного комплексу ПКТ 



Рисунок Б. 24. Схема семантичної мультиплетної співвіднесеності семантичних індикаторів і символів-товарів 
соціальної стратифікації, де: 

а) – синглентний варіант; б) – дублетний варіант; в) – триплетний варіант; 1 – співвіднесеність з гендерними 
індикаторами; 2 – співвіднесеність з віковими індикаторами; 3 – співвіднесеність з індикаторами соціального статусу; 4 – 
співвіднесеність з індикаторами професійної приналежності 
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в) 

1 

3 

1 

2 

lady / 
gentlman 
/ playboy 

1 

4 

1 

3 

Paris 
Hilton 

Продовження рисунка Б. 24 
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Резервуар із ПКТ 
невербальний шлях  

(дизайнерське оформлення резервуарів) 

1 Антропоморфний 

2 Субстанціональний 

3 Інсектоморфний 

4 Елементи одягу 

Варіанти дизайнерського 
 оформлення 

Відповідність варіанта дизайнерського 
оформлення групам семантичних індикаторів 
або символів-маркерів  соціальної стратифікації 

маскулінний 

фемінінний 

зливки золота 

коштовні камені 
Група 3 індикаторів соціального 
статусу 

Група 6 субстантивізмів 
 

Група 1 гендерних індикаторів 

Група 4 індикаторів професійної 
приналежності 

Група 3 індикаторів соціального 
статусу 

Група 3 індикаторів соціального 
статусу 

аксесуари 

сукня 

Рисунок Б.25. Схема реалізації неймінгової синергії у межах парфумерно-косметичної упаковки. 

головний убір 

Група 1 гендерних індикаторів 

Група 4 індикаторів професійної 
приналежності 
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Додаток В. Рекламні тексти парфумерно-косметичних товарів 
Додаток В. 1 

€ 
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Додаток В. 2 
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Додаток В. 3 
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