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Анотація 

Актуальність роботи полягає в необхідності системного наукового 

аналізу власних назв страв у сучасній українській мові, зокрема їхньої 

структури, особливостей твірної бази, мотивів, моделей, способів 

словотворення. Варто порівняти менюоніми з апелятивами та онімами інших 

класів і підкласів щодо спільних та відмінних дериваційних характеристик, що 

дозволить зробити висновки про загальні тенденції словотвірних процесів у 

сфері прагматонімії. 

Мета роботи – здійснити комплексний аналіз структурних особливостей 

та способів словотворення власних назв страв.  

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) з’ясувати історію формування кулінарної лексики; 

2) охарактеризувати систему термінів на позначення власних назв страв в 

українському мовознавстві; 

3) дослідити класифікації способів словотворення; порівняти особливості 

творення апелятивної та онімної лексики; 

4) здійснити структурно-дериваційну типологію менюонімів; 

5) охарактеризувати способи словотворення власних назв страв; 

6) укласти словник менюонімів. 

Методи дослідження: описовий (лінгвістичне спостереження, 

порівняння, узагальнення) – використано при збиранні та аналізі кулінарних 

власних назв; порівняльно-зіставний уможливив коректне визначення 

мотиваційних відношень між твірними та похідними одиницями завдяки 

зіставленню їх з дослідженими різновидами власних назв та апелятивів; 

словотвірний, почасти етимологічний аналіз – для визначення твірної бази, 

походження, способів словотворення менюонімів; кількісних підрахунків – для 

з’ясування продуктивності окремих груп і підгруп одно- та багатослівних 

власних назв страв; індукції – для узагальнення й систематизації отриманих 

результатів. 
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Структура роботи зумовлена логікою дослідження. Наукова праця 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури 

(89 джерел) та одного додатка у вигляді «Словника менюонімів». Загальний 

обсяг роботи – 51 сторінка, основного тексту – 30 сторінок. 

Ключові слова: менюонім, прагматонім, онім, ономастика, апелятив, 

спосіб словотворення, деривація, синкретизм. 
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ВСТУП 

 

Система власних назв постійно привертає увагу лінгвістів, оскільки саме 

в онімах відбилась історія народу, його національний колорит, традиції тощо. 

Розвиток науки, техніки, різних видів мистецтв, суспільних відносин 

спричинює появу багатьох товарів, виробів, знаків обслуговування, організацій, 

фірм та іншого, що потребує індивідуалізації. Різні аспекти найменувань 

власних назв певних матеріальних об’єктів досліджували такі мовознавці: 

Д. Г. Бучко, А. В. Суперанська, Т. О. Соболєва, Л. А. Капанадзе, 

О. Ю. Карпенко, М. М. Торчинський, О. В. Глухова, Я. В. Браницька, 

С. О. Шестакова, С. А. Яценко та інші. 

Кулінарна лексика – одна з найдавніших груп словникового складу. У 

вітчизняному мовознавстві традиційно виокремлюють 21 тематичну групу 

основного лексичного фонду, до однієї з них віднесено назви предметів 

харчування і страв: молоко, м’ясо, мед, хліб, борщ, куліш тощо. До сучасної 

кулінарної лексики зараховують терміни, номенклатуру, професіоналізми та 

різноманітні власні назви страв. Ця група належить до малодосліджених. Її 

вивчали С. П. Руденко, Е. О. Гоца, Д. Р. Мгеладзе, М. М. Колесникова, 

А. С. Бохакова, В. Д. Похльобкін, Г. О. Дубовис, О. О. Приймак та інші. 

Актуальність роботи полягає в необхідності системного наукового 

аналізу власних назв страв у сучасній українській мові, зокрема їхньої 

структури, особливостей твірної бази, мотивів, моделей, способів 

словотворення. Варто порівняти менюоніми з апелятивами та онімами інших 

класів і підкласів щодо спільних та відмінних дериваційних характеристик, що 

дозволить зробити висновки про загальні тенденції словотвірних процесів у 

сфері прагматонімії. 

Мета роботи – здійснити комплексний аналіз структурних особливостей 

та способів словотворення власних назв страв.  

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) з’ясувати історію формування кулінарної лексики; 
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2) охарактеризувати систему термінів на позначення власних назв страв в 

українському мовознавстві; 

3) дослідити класифікації способів словотворення; порівняти особливості 

творення апелятивної та онімної лексики; 

4) здійснити структурно-дериваційну типологію менюонімів; 

5) охарактеризувати способи словотворення власних назв страв; 

6) укласти словник менюонімів. 

Об’єктом дослідження є сукупність власних назв страв, пропонованих 

закладами харчування, що позиціонують себе як українські.  

Предметом вивчення є структурні та дериваційні особливості 

менюонімів у сучасній українській мові. 

Матеріал дослідження – власні назви страв, зафіксовані на офіційних 

інтернет-сайтах і в меню таких українських закладів харчування: корчма 

«Українська хата», ресторан «Мітла», ресторан «О’Панас», ресторан 

«Українська ласунка», ресторан «Хатинка», ресторан «Шинок», ресторанний 

комплекс «Диканька», готельно-ресторанний комплекс «Хутір», сімейна 

ресторація «Квартира», ланч-кафе «Ятрань». Крім того, використано 

«Кулінарний словник» на сайті Patelnya.com.ua, а також інтерв’ю працівників і 

власників закладів харчування для додаткової інформації про мотивацію 

менюонімів. 

Методи дослідження: описовий (лінгвістичне спостереження, 

порівняння, узагальнення) – використано при збиранні та аналізі кулінарних 

власних назв; порівняльно-зіставний уможливив коректне визначення 

мотиваційних відношень між твірними та похідними одиницями завдяки 

зіставленню їх з дослідженими різновидами власних назв та апелятивів; 

словотвірний, почасти етимологічний аналіз – для визначення твірної бази, 

походження, способів словотворення менюонімів; кількісних підрахунків – для 

з’ясування продуктивності окремих груп і підгруп одно- та багатослівних 

власних назв страв; індукції – для узагальнення й систематизації отриманих 

результатів. 
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українському 

мовознавстві досліджено словотвірну парадигму пропріативів на позначення 

страв. З’ясовано вплив екстра- та інтралінгвальних чинників на формування 

відповідного пласту кулінарної лексики української мови, здійснено аналіз 

структури та дериваційних способів виникнення власних назв страв. 

Досліджувані оніми ще не були об’єктом наукового аналізу. 

Теоретичне значення роботи. Основні положення та результати 

наукової праці матимуть значення для подальшого вивчення структурно-

дериваційних аспектів сучасної української літературної мови, розширять і 

доповнять знання в галузі ономастики, зокрема прагматоніміки, а також стануть 

певним внеском у розробку загальнотеоретичних положень про закономірності 

утворення власних назв страв з урахуванням національних кулінарних 

традицій, звичаїв, етнокультурних контактів, суспільно-історичних змін, 

процесів глобалізації, інтеграції тощо. Це сприятиме узагальненню даних про 

дериваційний потенціал системи онімів сучасної української мови, зокрема про 

словотвірні типи, моделі, способи виникнення кулінарних дериватів. 

Практичне значення роботи. Матеріали та результати дослідження 

можуть бути використані в практиці викладання курсів з морфеміки та 

словотвору сучасної української літературної мови, а також ономастики у 

вищих закладах освіти, у процесі вивчення словотвірних явищ різних класів і 

підкласів пропріативів, для укладання ономастичних словників, довідників 

тощо. Також застосовані методи аналізу та опрацьований матеріал можуть 

стати в нагоді для написання наукових робіт студентами вишів. 

Структура роботи зумовлена логікою дослідження. Наукова праця 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури 

(89 джерел) та одного додатка у вигляді «Словника менюонімів». Загальний 

обсяг роботи – 51 сторінка, основного тексту – 30 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛІНАРНОЇ ЛЕКСИКИ 

 

З погляду сфер уживання менюоніми входять до складу спеціальної 

кулінарної лексики. За денотатами власні назви страв розглядають як різновид 

прагматонімів, для якого характерні певні закономірні явища, що відбуваються 

в системі власних назв об’єктів матеріальної культури, а також специфічні 

особливості у сфері номінації, словотворення, функціонування тощо. 

 

1.1. Історія формування сучасної системи українських кулінарних 

термінів та номенів  

Кулінарна лексика української мови формувалася з найдавніших часів. 

Відповідно, серед питомих лексем виокремлюють одиниці 

спільноіндоєвропейського, спільнослов’янського та власне-українського 

походження. У всі періоди існування української мови відбувалися запозичення 

з інших мов, не була винятком і досліджувана група. Оскільки різні українські 

території входили до складу різних держав, то, крім загальнонаціональної 

кухні, активно розвивалася регіональна кулінарія, як-то: Галичини, Волині, 

Поділля, Слобожанщини, Закарпаття, Буковини, Таврії, Причорномор’я, 

Середнього Наддніпрянщини, Сіверщини тощо. 

Дослідники вказують на досить пізнє становлення української кухні: вона 

склалася в основному до середини XVIII століття, остаточно – до початку XIX 

століття. Це зумовлено, на думку І. М. Желєзняк, по-перше, сформованими в 

кожній з регіональних частин елементами кулінарної культури; по-друге, 

незважаючи на різнорідність указаних елементів, величезні територіальні 

площі, різноманітність природних умов та історичного розвитку окремих 

областей України, міжнаціональні контакти з поляками, білорусами, татарами, 

угорцями, німцями, турками, греками, молдованами та іншими, українська 

кухня є цільною, дещо однобічною з погляду добору харчової речовини та 

принципів її кулінарної обробки; по-третє, до національної української кухні не 
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ввійшли давньоруські традиції приготування страв через монголо-татарську 

навалу. Натомість українська кухня органічно ввібрала деякі технологічні 

прийоми французької, німецької, угорської, татарської, турецької кухонь, 

частково по-своєму видозмінивши їх. При цьому західноукраїнська кухня 

помітно відрізняється від східноукраїнської, засвідчено вплив угорської – на 

гуцульську, турецької – на буковинську; особливою різноманітністю позначена 

кухня Центральної України. Навіть борщ практично в кожній області готують 

за особливим рецептом [31, с. 57]. 

Кулінарну лексику досліджували О. В. Суперанська, О. О. Приймак, 

В. В. Похльобкін, П. П. Буркова, Г. Н. Скляревська, Н. П. Головницька, 

О. Ю. Земськова, Е. Е. Бараташвілі, А. С. Бойчук, М. О. Кантурова, 

Л. Я. Сапожнікова, О. А. Покровська, С. М.Руденко та інші.  

Українська кулінарна культура передбачає таку класифікацію 

гастрономічної лексики: 1) найдавніші назви, зазвичай непохідні, які із 

сучасного погляду можна пояснити тільки частково: хліб, м’ясо, риба, сіль 

тощо; 2) менш давні, переважно похідні, народні назви страв, які найчастіше 

мають певну мотивувальну ознаку: пиріг, кваша, кисіль, вареники, холодник 

тощо; 3) кальки з французької назв штучних страв, запозичені українською та 

іншими європейськими мовами, починаючи із XVII–XVIII століть: соте з 

телячої печінки; філе бараняче на хребтових кістках; теляча грудинка, 

фарширована чорносливом; желе вишневе з вином токайським тощо; 4) назви 

страв, запозичені українською в різні часи з інших мов: крекер (з англійської), 

піца (з італійської), пельмені (з мови комі), шаурма (з турецької), паштет (з 

німецької) тощо [69, с. 46–47]. 

Із XVII століття засвідчено активне використання онімної лексики, 

зазвичай власних назв осіб, як твірної бази кулінарних термінів. Ця традиція 

зародилась у Франції, пов’язана з модою іменувати страви прізвищем особи, 

яка їх створила, або вперше замовила, або була небайдужа до них. Наприклад, 

салат «Олів’є» названо на честь кухаря Люсьєна Олів’є, француза чи бельгійця, 

який був власником ресторану «Ермітаж» на початку 1860-х років у Москві. 
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Рецепт був таємницею, яку кухар так нікому й не розкрив [8, с. 154]. Назва 

сандвіч (різновид бутерброда) походить від власного імені Джона Монтегю, 4-

го графа Сандвічського, який «був пристрасним гравцем: не бажаючи 

відриватися від карт для того, щоб повечеряти, він придумав новий, зручний 

вид бутерброда: шматочок телятини, шинки або сиру він клав між двома 

скибками хліба, щоб не забруднити рук і ними карт» [46, с. 138]. 

Варто звернути увагу на сакральні відантропонімні назви страв, пов’язані 

з народно-релігійними (язичницькими, фольклорними, міфологічними) 

традиціями. При цьому такі номени мають зв’язок з давніми, 

дохристиянськими віруваннями або з християнськими, адаптованими до 

народних. На думку С. М. Руденко та Л. Я. Сапожнікової, «ці власні назви, 

деонімізувавшись у складі харчової лексики (припускаємо, саме через їхню 

традиційну потужну частотність уживання ще в давні часи), перейшли до 

розряду апелятивів, які номінують страви з багатовіковою історією, національні 

за своєю сутністю й незмінні за своїм традиційним змістом, технологією та 

формою» [69, с. 53]. Це корочун (красун, кречун) (назва різдвяного обрядового 

хліба, що випікали разом з калачами для вечерників та колядників до Святої 

Вечері), калита (калата, калета, маламай) (назва коржа, який пекли на Андрія 

(13 грудня), у цей день відбувалися великі молодіжні гуляння, дівочі ворожіння 

тощо), вілія (так у деяких місцевостях України називали кутю, яку готували до 

Різдвяного Святвечора, походить від імені прадавньої богині Віли (Вили), у 

якої було 30 сестер; наші пращури приносили їм у жертву хліб та курей), 

миколайці (миколайчики) (назва святкових пряників; у Карпатах, на Закарпатті 

й Прикарпатті на свято Святого Миколая, 19 грудня, носили дарунки (зазвичай 

це були пряники у вигляді символізованого святого Миколая – миколайці, 

миколайчики). Чемним дітям роздавали печиво, а неслухняним спершу 

показували лозину, а потім, змилостивившись, таки дарували пряник), маланка 

і василь (назви новорічних хлібів) та інші [Див.: 69, с. 53]. 

Дослідниця О. О. Приймак у дисертаційній роботі «Відономастичний 

словотвір у сфері термінології та номенклатурі (на матеріалі кулінарної 
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лексики)» (2002) проаналізувала дериваційні особливості гастрономічних 

термінів і номенів, що походять від пропріативів, основні тенденції й чинники 

цього процесу [66, с. 1]. Професор М. М. Торчинський зазначає, що 

«О. О. Приймак навела чимало прикладів менюонімів (описала 1600 мовних 

одиниць), проте сам термін не використовувала. Групування матеріалів 

здійснено на основі інших, ніж денотатно-номінативний, критеріїв 

(походження, способу творення, семантики твірної основи тощо)… Потрібно 

лише відзначити непослідовність підходів до номінування страв і напоїв, яка 

простежується практично у всіх групах таких найменувань» [76, с. 199]. 

Визначивши найважливіші лінгвістичні параметри творення та 

функціонування термінів і номенів предметної галузі харчування, дослідниці 

С. М. Руденко та Л. Я. Сапожнікова зробили висновок, що «між термінами та 

номенами немає неперехідної межі, обсяг значення спеціальної мовної одиниці 

може змінюватися в процесі функціювання. На противагу термінам, наукові 

номени мають посилену денотативність, співвідносяться з одиничними 

поняттями через терміни, відбивають класи однорідних предметів, зазвичай 

оформлені з додаванням стандартних елементів» [69, с. 105].  

Зазвичай номенклатуру визначають як систему назв інвентарю певної 

науки. Як указує С. Л. Ковтюх, «номени, або номенклатурні слова, позначають 

окремі предмети, сукупність назв одиничних об’єктів, можуть бути як 

загальними, так і власними назвами, мають конкретне значення, на відміну від 

термінів», наприклад, у сфері ономастики «термін ойконім, номенклатурні 

назви: Кропивницький, Київ, Полтава, Дніпро, Чернівці, Львів, Харків, Чернігів, 

Луцьк, Черкаси, Новгородка, Верблюжка, Йосипівка, Розаліївка, Узин, Чигирин, 

Світловодськ, Лубни, Кривий Ріг, Горішні Плавні та ін.», для номенів 

характерна підсилена денотативність і конвенційність [48, с. 68]. Крім того, 

дослідниця наголошує, що «номенклатурні найменування перебувають на 

периферії певної фахової лексики, проте ближче до її центру – термінології, 

порівняно з професіоналізмами… номен, що характеризує предмет, має опис, у 

якому вказано ознаки цього предмета, термін же має дефініцію, яка відображає 
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істотні ознаки поняття» [48, с. 69–70]. 

Отже, у сучасній лінгвістиці засвідчено помітний інтерес до вивчення 

кулінарної лексики. На нашу думку, додаткового дослідження потребують 

власні назви страв, оскільки до кінця не з’ясованим залишається проблема 

віднесення чи невіднесення їх до сфери номенклатури, варто проаналізувати 

також особливості їхнього словотворення, функціонування, причини вибору 

тих чи тих найменувань кулінарних об’єктів. 

 

1.2. Менюоніми як об’єкт наукового вивчення 

Прагматоніміка – це окрема галузь ономастики, що вивчає власні назви 

об’єктів, пов’язані з матеріальною сферою діяльності людини. Різноманітним 

аспектам дослідження прагматонімікону присвятили праці такі вчені: 

З. П. Комолова, О. В. Суперанська, Т. А. Соболєва, Л. Н. Соколова, Д. Г. Бучко, 

О. Ю. Карпенко, М. М. Торчинський, І. В. Крюкова, С. О. Шестакова, 

Н. В. Лиса, О. В. Вінарєва, А. М. Янчишин, Є. С. Біла, Г. В. Ткаченко, 

С. В. Насакіна та інші. 

Для позначення власних назв предметів матеріальної культури в 

ономастиці використовують низку термінів: хрематонім, прагматонім, 

товаронім, гастронім, менюонім, десертонім, спиртонім, гарніронім, 

коктейлонім тощо. У «Словнику української ономастичної термінології» 

Д. Г. Бучка та Н. Г. Ткачової хрематонім кваліфікують як похідне від грецького 

chrẽma, chrẽmatos, що в дослівному перекладі означає «1) річ, предмет або 

діло/справа; 2) майно, добро; 3) гроші, засоби; 4) товари; 5) борги; 6) податки + 

онім». Це «власна назва людського творіння, суспільного явища, що включає: 

а) назву історичної акції, вчинку; б) власну назву окремого, в т. ч. унікального 

предмета, виробу, твору (художнього, публіцистичного), наукової праці, 

балету, кінофільму, художньої картини, а також серійного виробу (марки, 

моделі, сорту) різного типу, промислового товару, харчового продукту 

(найчастіше алкогольного напою), косметичного препарату (парфуми, крем, 

одеколон), а ще транспортного засобу (корабля, поїзда, літака, космічного 
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апарата) та ін.» [15, с. 189]. До видових понять хрематонімів відносять: 

акціонім, ідеонім, порейонім, прагматонім, фалеронім. 

Відомий дослідник онімного простору української мови 

М. М. Торчинський зазначав: «Прагматоніми є надзвичайно кількісно і якісно 

багатим шаром» власних назв, «з яких лише окремі пропріативи можна вважати 

архаїчними. Такі найменування переважно недостатньо стабільні і часто 

трансформуються залежно від різних зовнішніх або внутрішніх чинників. 

Структура, етимологія, семантика прагматонімів теж неоднорідні, проте в 

цілому достатньо легко піддаються науковому поясненню» [79, с. 157–158]. У 

«Словнику української ономастичної термінології» (2012) Д. Г. Бучко та 

Н. В. Ткачова характеризують прагматонім як вид хрематоніма, власну назву 

«одиничного виробу, предмета побуту» [15, с. 152]. М. М. Торчинський у 

межах прагматоніміки виокремлює хрематоніміку й товароніміку [79, с. 12], 

відповідно, на думку вченого, «до прагматонімів як власних назв об’єктів, 

пов’язаних із матеріальною сферою людини, відносяться архітектуроніми, 

хрематоніми, порейоніми і товароніми» [76, с. 179]. 

Пропріативи, або власні назви товарних знаків, за призначенням і 

функціями близькі до власних назв ділових об’єднань людей, тобто власних 

назв організацій, підприємств, фірм, товариств тощо [72, с. 56]. 

Учень М. М. Торчинського – дослідник А. М. Янчишин – до основних 

ознак прагматонімів, зокрема товаронімів, відносить такі: «а) штучність 

утворень; б) індивідуалізація найменувань; в) наявність номенклатури, 

функціонування за принципом «двопланової семантики»; г) особлива 

структурно-семантична різноманітність; д) наявність великої кількості товарів з 

однаковою назвою; е) юридичний акт реєстрації; є) недовговічність, відносно 

швидка деонімізація товаронімів, перехідність найменувань; ж) виконання 

прагматонімами номінативної, ідентифікаційної, комунікативної, рекламної, 

естетичної, диференційної, інформативної, охоронної, гарантійної, 

психологічної та інших функцій зі значним підвищенням ролі рекламної; з) 

відчутний вплив на назви екстралінгвальних та соціолінгвістичних 
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характеристик конкретного періоду, зокрема підвладність впливу «моди» на 

певні типи номінацій і велика ймовірність трансформації товаронімів у 

жаргонізми» [88, с. 5]. 

Професор М. М. Торчинський поділяє товароніми на дві групи: 

гастроніми – «власні назви різних продовольчих товарів: солодощів, напоїв, а 

також ліків» та ангастроніми – «власні назви різних непродовольчих 

(промислових) товарів» [76, с. 198]. У свою чергу серед гастронімів 

виокремлено спиртоніми (власні назви алкогольних напоїв), десертоніми 

(власні назви солодощів і солодких безалкогольних напоїв), менюоніми 

(пропріативи на позначення страв і напоїв у закладах харчування). Подальша 

градація менюонімів пов’язана з поділом їх на гарніроніми (найменування 

других страв), коктейлоніми (найменування коктейлів) [76, с. 198–199]. 

Порівняно новий термін «глютонім» як вітчизняні, так і зарубіжні вчені 

трактують по-різному. Причиною, на нашу думку, є другий компонент «онім» 

(ŏνομα ŏνυμα) у структурі цієї термінологічної одиниці, що в дослівному 

перекладі з грецької мови має значення «ім’я, назва», тобто, за визначенням 

С. Л. Ковтюх та О. Л. Кирилюк, «може означати як власну, так і загальну 

назву» [47, с. 19]. Дослідниці посилаються на «Новогрецько-російський 

словник», у якому на с. 581 запропоновано такі дефініції лексеми ŏνομα «1. 

ім’я, прізвище; кличка (тварин); 2. назва (географічна, речі і т. д.); 3. ім’я, слава, 

репутація; 5. іменини та ін.». Тому варто залишити традиційні лінгвістичні 

терміни антонім, паронім, омонім, синонім, мезонім, а для нових – компонент 

«онім» використовувати для творення ономастичної термінології, для 

позначення загальних назв уживати компромісний компонент «назви» або 

«лексеми», наприклад: «зооніми (клички тварин – власні назви) і зооназви, 

зоолексеми (позначення видових груп тварин – загальні)» [47, с. 22]. 

У монографії С. М. Руденко та Л. Я. Сапожнікової термін «глютонімія» 

(від латинського gluttіо – ковтати, споживати) некоректно потрактовано як 

оніми в складі номінацій страв [69, с. 45]. Дослідниця І. О. Державецька, 

проаналізувавши праці вітчизняних і закордонних учених, робить висновок, що 
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терміни «глютонім», «глютонічний дискурс» необхідно трактувати досить 

широко, адже вони охоплюють найменування харчових продуктів, фруктів, 

овочів, закусок, м’ясних блюд, супів, морепродуктів, десертів, круп, 

безалкогольних та алкогольних напоїв, типів їжі, станів її якості й готовності, 

смакових властивостей, а також найменування осіб, які займаються 

приготуванням їжі, найменування закладів харчування тощо. Тобто 

«глютонічна лексика формує цілісну систему, яка складає окремий 

глютонічний дискурс. Семантика глютонімія увібрала в себе особливості 

культури харчування нації» [Див.: 29, с. 69–72].  

Отже, у прагматоніміці як галузі ономастики, що вивчає власні назви 

об’єктів, які мають стосунок до матеріальної сфери діяльності людини, 

засвідчено низку термінів: хрематонім, прагматонім, товаронім, гастронім, 

менюоніми, десертонім, спиртонім, гарніронім, коктейлонім тощо. Порівняно 

новий термін «глютонім» має досить широке трактування, позначає 

різноманітні за значенням одиниці кулінарної лексики, які за структурою 

поділяють на прості (виражені іменниками, прикметниками тощо) та фразові 

(виражені словосполученнями). У роботі для позначення власних назв страв 

послуговуватимемося терміном «менюонім». 

 

Висновки до Розділу 1 

1. У лексико-семантичній системі української мови з погляду сфер 

вживання власні назви страв є частиною спеціальної кулінарної лексики, яку 

традиційно протиставляють загальновживаній, або загальнонародній. 

2. Група найменувань, що позначає різновиди страв, напоїв, продукти 

харчування тощо, належить до найдавніших. За походженням охоплює як 

питомі (спільноіндоєвропейські, спільнослов’янські, власне-українські), так і 

запозичені з інших мов одиниці. Кулінарна лексика тісно пов’язана з розвитком 

національної української кухні. Через історичні, соціально-побутові, культурні 

причини на наших теренах активно розвивалися регіональні кухні, а саме: 

Галичини, Волині, Поділля, Слобожанщини, Закарпаття, Буковини, Таврії, 
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Причорномор’я, Середньої Наддніпрянщини, Сіверщини тощо. Крім того, на 

національну українську гастрономічну лексику впливали французька, німецька, 

угорська, татарська, турецька та інші мови, при цьому іншомовні лексеми, як і 

технологічні прийоми, зазнали певних видозмін на українському ґрунті. 

3. Із XVII століття пропріативи (переважно антропоніми й топоніми) 

використовують як твірну базу власних і загальних назв страв.  

4. У межах кожної групи професійної лексики, як-от кулінарної, 

виокремлюють терміни, номенклатуру та професіоналізми. Варто додатково 

дослідити проблему віднесення чи невіднесення різних класів і підкласів онімів 

до номенклатури, а також особливості вибору кулінарних найменувань, 

специфіку їхнього словотворення та функціонування. 

5. Власні назви страв як прагматоніми є предметом дослідження 

прагматоніміки – розділу ономастики, що займається вивченням пропріативів 

на позначення предметів матеріальної культури, товарних знаків тощо. 

Терміном «менюонім» позначають оніми у сфері кулінарної лексики. 

Співвідношення термінологічних одиниць «прагматонім» та «менюонім» має 

гіперо-гіпонімний зв’язок. 

6. Термін «глютонім» українські та закордонні дослідники трактують по-

різному через другий компонент «онім», який може входити до складу 

термінологічних одиниць на позначення і власних, і загальних назв. Більш 

коректно термінами «глютонім», «глютонічний дискурс» позначати не тільки 

назви продуктів, типів їжі, смакових властивостей, способів приготування, а й 

найменування осіб, що беруть участь у приготуванні страв, закладів харчування 

тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ СТРАВ  

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ  

 

Менюоніми як різновид власних назв страв мають низку особливих 

дериваційних ознак, зокрема продуктивних типів, моделей, способів 

словотворення, порівняно з іншими групами пропріативів на позначення істот 

та неістот.  

 

2.1. Класифікація способів словотворення як лінгвістична проблема 

Дериватологія як самостійна галузь мовознавства виокремилася в 40–50-х 

роках ХХ століття. Однією з найважливіших проблем є вивчення засобів та 

способів утворення нових слів.  

Професор І. І. Ковалик способи деривації кваліфікує як комплексну 

систему «використання різних структурних, словотворчих засобів та способів 

утворення дериватем з їхніми словотвірними структурами – словотвірними 

формами і словотвірним значенням на всіх етапах розвитку мови» [45, с. 200]. 

На думку дослідниць Л. О. Вакарюк та С. Є. Панцьо, спосіб словотворення – 

«шлях, прийом, утворення слів, у процесі якого твірна база перетворюється у 

похідне слово» [17, с. 189].  

Способи словотворення досліджували Л. А. Булаховський, Л. В. Щерба, 

В. М. Троїцький, В. В. Виноградов, М. М. Шанський, О. А. Земська, 

І. І. Ковалик, В. О. Горпинич, Н. Ф. Клименко, К. Г. Городенська, 

П. І. Білоусенко, Є. А. Карпіловська, Л. О. Вакарюк, С. Є. Панцьо, 

А. М. Нелюба, З. О. Валюх, Л. П. Кислюк та інші. 

Традиційна типологія способів словотворення ґрунтується на 

класифікації В. М. Троїцького, який особливу увагу звернув на морфологічний, 

синтаксичний та семантичний способи [81, с. 296–297]. Її доповнили й 

удосконалили В. В. Виноградов, М. М. Шанський, , О. А. Земська, І. І. Ковалик, 

В. О. Горпинич та інші. 



18 
 

Професор І. І. Ковалик словотвірну систему сучасної української 

літературної мови поділяє на дві великі групи дериваційних способів: 

«творення слів з однією твірною основою та творення слів з двома і більше 

твірними основами. До першої групи належить афіксальний спосіб 

словотворення з такими його різновидами: суфіксальний (з нульовим суфіксом 

включно, префіксальний, постфіксальний, префіксально-суфіксальний (з новим 

суфіксом включно), суфіксально-постфіксальний, префіксально-

постфіксальний, префіксально-суфіксально-постфіксальний, черезступеневий, 

морфолого-синтаксичний, лексико-морфологічний, семантичний (лексико-

семантичний)» [45, с. 200]. Другу групу способів словотворення з двома і 

більше твірними основами ставлять такі різновиди: складний спосіб 

словотворення з двома і більше твірними основами, суфіксально-складний 

(також з нульовим суфіксом), префіксально-складний, префіксально-

суфіксально-складний, зрощеннєвий, суфіксально-зрощеннєвий, абревіаційний 

з його відмінностями – складноскороченими та скороченими утвореннями, 

абревіаційно-складний, контамінаційний, телескопічний, аналітичний 

(словосполучний) [45, с. 200].  

Переважна більшість мовознавців поділяють способи словотворення на 

морфологічні та неморфологічні [23, с. 113] і традиційно виокремлюють 4 

основних: морфологічний, морфолого-синтаксичний, лексико-синтаксичний, 

лексико-семантичний [16, с. 138].  

На думку мовознавців І. І. Ковалика, В. О. Горпинича та інших, не зовсім 

коректно поділяти способи словотворення на синхронні та діахронні, адже 

поява нових слів, незалежно від засобів та способів, що беруть у цьому участь, 

є панхронним явищем [45, с. 202; 23, с. 116]. Важливим завданням сучасної 

вітчизняної дериватології, на думку професора І. І. Ковалика, «є вивчення всієї 

системи наявних дериватем у сучасній українській мові, утворених різними 

способами словотворення, на різних етапах історичного розвитку української 

словотвірної системи» [45, с. 202], тобто як власних, так і загальних назв. 

Порівняно з особливостями творення апелятивної лексики, оніми різних 
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класів і підкласів характеризуються специфічними дериваційними рисами. 

Такий висновок підтверджують дослідження багатьох українських лінгвістів: 

В. О. Горпинича, І. М. Желєзняк, А. П. Корепанової, Ю. К. Редька, П. П. Чучки, 

Д. Г. Бучка, В. В. Лучика, М. І. Сюська, С. Є. Панцьо, М. М. Торчинського, 

О. О. Белея, О. В. Петрової, С. Л. Ковтюх, О. Л. Кирилюк, Н. М. Павликівської 

та інших. 

Значну частину пропріальних дериватів утворено на базі готових лексем 

унаслідок переосмислення їхнього лексичного значення. Таким способом 

(лексико-семантичним, або семантичним) виникла частина прізвиськ, 

псевдонімів, псевдо, позивних, зоонімів, прагматонімів, фірмонімів тощо. 

Дослідниця Н. Ф. Клименко лексико-семантичну деривацію визначає як 

такий «спосіб словотворення, основним засобом якого є зміна лексичного 

значення твірного слова при збереженні його звукової структури» [42, с. 306]. 

При цьому, як указує професор В. О. Горпинич, не використовують «ніякі 

формально-структурні засоби словотворення, а формантом є зміна семантики» 

[23, с. 131]. Деякі мовознавці, наприклад В. В. Мартинов, уважають, що подібне 

виникнення лексем варто відносити до сфери лексикології, а не словотвору [51, 

с. 59]. На думку професора І. І. Ковалика, «з таким поглядом погодитись не 

можна, оскільки внаслідок семантичного словотвору виникає нова дериватема, 

з новими семантичними і граматичними ознаками» [45, с. 207]. 

У межах лексико-семантичного способу вчені виокремили 3 різновиди:  

1) розпад багатозначного слова на омоніми, наприклад: бик 1 – тварина, 

бик 2 – опора моста; рак 1 – тварина, рак 2 – хвороба;  

2) концентрація значення фразеологізму в одному опорному слові, або 

семантична конденсація сполучення слів в одній лексемі, яка перетворюється 

на омонім до свого відповідника, наприклад: пісок 1 – будівельний матеріал, 

пісок 2 – цукровий пісок; 

3) умовна номінація за лексемою, що вже існує, наприклад: Інгул – власна 

назва річки, «Інгул» – назва будинку побуту, Кропивницький 1 – прізвище 

особи, Кропивницький 2 – назва міста [Див.: 23, с. 131; 16, с. 173]. 
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Дослідник Ю. О. Карпенко вказує на те, що найпоширенішими, масовими 

різновидами застосування лексико-семантичного словотвору є онімізація та 

трансонімізація. Учений зазначає: «Онімізація та особливо трансонімізація 

широко представлені в усіх класах власних назв, а в деяких вони є панівним 

(ергонімія) або мало не єдиним (хрематонімія, хрононімія) способами 

словотвору» [36, с. 36]. Наприклад, онімізація: барвінок (назва рослини) – 

«Барвінок» (назва магазину); трансонімізація: Ужгород (назва міста) – 

«Ужгород» (назва готелю). 

Поширеною серед пропріативів є морфолого-синтаксична деривація 

(конверсія). Наприклад, від дієслів у формі наказового способу утворено деякі 

кіноніми: Заграй, Припікай, Допікай, Бушуй, Ридай тощо. Порівняно рідкісним 

є лексико-синтаксичний спосіб: кличку собаки Дарнаш утворено від 

словосполучення дар наш [47, с. 111, 115]. 

Різні класи та підкласи власних назв виникли також за допомогою низки 

морфологічних (афіксальних та безафіксних) способів деривації. Наприклад, за 

допомогою суфіксального способу виникли деякі прізвища (Кардіваренко, 

Адамчук), ойконіми (Мар’янівка, Орловець) гідроніми (Кам’янка, Інгулець) 

тощо. На утворення різних класів та підкласів пропріативів впливають як мовні, 

так і позамовні чинники.  

Одним з продуктивних способів деривації є запозичення з інших мов. 

Словотвірною базою окремих онімів є словосполучення або речення. 

При творенні власних назв використовують набагато більше 

словотворчих засобів, словотвірних типів, моделей, способів деривації, ніж при 

творенні загальних. 

Отже, проблема виділення способів словотворення залишається до кінця 

не розв’язаною, засвідчено кілька класифікацій на основі різних критеріїв. 

Деривація апелятивів та онімів у деяких моментах має схожі основні риси. 

Проте, на думку багатьох дослідників, словотвір власних назв характеризується 

більш розгалуженою системою засобів і способів деривації, власну специфіку 

мають різні класи та підкласи пропріативів, серед яких і менюоніми. 
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2.2. Дериваційні процеси в системі пропріальної кулінарної лексики 

Структурна типологія власних назв страв полягає у виокремленні двох 

парадигматичних конгломератів: однослівних та багатослівних (складених). 

Кожен з них поділено на групи й підгрупи відповідно до способів творення 

менюонімів та характеру твірної бази. 

 

2.2.1. Способи словотвору однослівних менюонімів 

Зібрана картотека нараховує 85 однослівних власних назв страв, що 

становить 47,2% від загальної кількості: шашлик «Бебі», десерт «Капкейк». 

1. Найпродуктивнішим з погляду деривації у досліджуваній групі власних 

назв є лексико-семантичний спосіб. Більшість менюонімів (35 прикладів – 

42,4% у межах групи однослівних власних назв страв) утворено шляхом 

онімізації апелятивної та трансонімізації пропріальної лексики. Дериват набуває 

нового значення, при цьому звукова оболонка твірного слова залишається 

незмінною. Професор В. О. Горпинич наголошує, що в таких випадках не 

застосовують ніякі формально-структурні засоби словотворення, а формантом є 

зміна семантики [23, с. 131].  

Трансонімізація, за визначенням Д. Г. Бучка та Н. В. Ткачової, – це такий 

різновид лексико-семантичного способу словотвору, при якому відбувається 

«перехід оніма з одного розряду в інший» [15, с. 182]. Цим способом утворено 23 

досліджувані власні назви, що становить 63,9% серед семантичних. За лексичним 

значенням твірного слова виокремлено такі підгрупи: 

1) менюоніми (усього 6 пропріативів – 26,08% у межах підгрупи), що 

походять від власних назв персонажів літературних, фольклорних творів, міфів: 

стейк «Добриня» (утворено від власного імені билинного героя), салат 

«Котигорошко», салат «Марічка», м’ясна страва «Одарка» (від імені дійової 

особи твору Марка Вовчка), м’ясна страва «Титарівна» (походить від власного 

імені героїні поеми Т. Г. Шевченка), салат «Нептун»; 

2) менюоніми, утворені від топонімів: салат «Верховина», салат «Афіни», 

салат «Ямайка», салат «Бахчисарай», салат «Атлантида», салат «Чикаго» 
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(нараховано 6 власних назв страв, що становлять 26,08%); 

3) менюоніми, що походять від власних імен людей (6 прикладів – 26,08% 

від загальної кількості пропріативів, утворених лексико-семантичним способом): 

друга страва «Єлизавета», десерт «Єва», салат «Маруся», десерт «Наталка», 

м’ясна страва «Тарас», салат «Роксолана»; 

4) менюоніми, що походять від назви закладу харчування (фірмові страви) 

(3 – 13,04%): салат «Мітла», салат «Шинок», салат «Хутір»; 

5) від гідронімів: торт «Амазонка», салат «Дністер». Усього нараховано 2 

деривати, що становить 8,7% у межах лексико-семантичного способу. 

Дослідники Д. Г. Бучко та Н. В. Ткачова кваліфікують онімізацію як 

«перехід окремої загальної назви або словосполучення у власну … шляхом зміни 

функції цієї назви» [15, с. 134]. Тобто лексема змінює семантику без додавання чи 

усічення будь-яких словотворчих засобів. Таким чином утворено 13 менюонімів 

(36,1% у межах лексико-семантичного способу): 

1) від апелятивів походять 6 власних назв страв (46,15% у межах підгрупи): 

гарнір «Акордеон», десерт «Вітамінка», салат «Город», м’ясна страва «Корона», 

м’ясна страва «Фортеця»; 

2) загальні назви осіб стали твірною базою 4 пропріативів (30,76% у межах 

підгрупи): салат «Естет», м’ясна страва «Коханка», десерт «Монашка», салат 

«Чарівниця»; 

3) від загальних назв страв утворено 3 приклади (23,07% у межах підгрупи): 

торт «Медовик», закуска «Помазанка», гарнір «Тертюхи». Остання власна назва 

утворена від діалектного апелятива на позначення дерунів, який поширений на 

Тернопільщині. 

Найчастіше в межах лексико-семантичного способу словотвору власних 

назв засвідчено метафоричну чи метонімічну трансформацію. Суть зазначених 

процесів зводиться до перенесення понять з одного предмета на інший на основі 

асоціації за суміжністю, подібністю, аналогією або заміною назви цілого предмета 

його частиною чи навпаки. 

Серед досліджуваних пропріативів переважає метонімізація, тобто 
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перенесення за суміжністю. Наприклад: грецький салат у меню ресторану 

«Хатинка» названо «Афіни», оскільки цей ойконім – столиця Греції, країни, де 

первісно виникла ця страва як селянська. Кілька менюонімів, інгредієнтами яких є 

морепродукти, так чи інакше мають зв’язок з назвами річок (Амазонка, Дністер), з 

найменуванням країни, яка, за легендою, пішла під воду (Атлантида) тощо. Назва 

салату «Город» має опосередкований семантичний зв’язок з його складовими – 

різними овочами, які найчастіше вирощують на городі. Спорадично засвідчено 

явище метафоризації. Наприклад, «Акордеон» названо за зовнішньою подібністю 

розкладених на тарілці шматочків овочів до бокової клавіатури цього музичного 

інструмента. Частина власних назв утратила семантичний зв’язок із твірним 

словом і перейшла до категорії немотивованих. 

2. Одним із продуктивних способів творення менюонімів є запозичення з 

інших мов. Зафіксовано 25 таких дериватів, що становить 29,4%. 

У межах цього способу словотворення виокремлено 3 підгрупи: 

1) пропріативи, що походять від іншомовних загальних назв страв, способу 

приготування, це парадигматичне утворення найбільше, охоплює 14 дериватів 

(56% у межах підгрупи): гарнір «Гратен», піца «Барбекю», салат «Нісуаз», м’ясна 

страва «Ф’южин», хліб «Фокача», соус «Рокфор», піца «Карбонара» тощо. 

Дериват на позначення першої страви «Журек» утворено від польського апелятива 

żurek на позначення супу, який у Польщі традиційно готують на хлібній заквасці. 

Назва коктейлю «Мадлен» походить від загальної назви традиційного, 

знаменитого на весь світ бісквітного французького печива у формі морських 

гребінців, оскільки до складу цього напою входить сироп «Печиво мадлен», що 

має ніжний, солодкий, з ванільними нотками й неповторним ароматом смак. 

Прикметно, що назва печива у французькій мові утворена від власного жіночого 

імені служниці титулованого короля Польщі та останнього герцога Лотарингії 

Станіслава Лещинського (1677–1766). Мадлен Польм’є, яка запропонувала 

приготувати тістечко за рецептом її бабусі, тим самим врятувавши офіційний обід 

від фіаско, спричиненого сваркою та звільненням одного з кухарів. У розглянутій 

підгрупі спосіб запозичення поєднано з лексико-семантичним (онімізацією). 
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2) пропріативи, утворені від власних назв як реальних, так і віртуальних осіб 

(8 дериватів, що становить 32%): піца «Поло», торт «Наполеон», торт «Захер», 

торт «Естерхазі», салат «Вокер», десерт «Пантагрюель», салат «Кармен», салат 

«Джоконда»; 

3) 1 назва салату (4%) «Таурус» походить від грецької назви знака зодіаку 

Тілець, засвідчено метонімічне перенесення, адже головним інгредієнтом страви є 

телятина; 

4) від власної назви батончика утворено 1 пропріатив (4%) на позначення 

найменування торта «Снікерс», очевидно, унаслідок метафори за зовнішньою 

подібністю начинки цих двох кондитерських виробів.  

У 2-, 3-, 4-й підгрупах засвідчено синкретизм дериваційних способів – 

запозичення та лексико-семантичного (трансонімізації). 

5) власна назва коктейлю «Акуна-Матата» (4%) походить від назви відомої 

пісні з американського мультфільму «Король Лев» (1994), тобто від варваризму, 

або вкраплення. Вислів «акуна матата», чи «hakuna matata», у дослівному 

перекладі з мови суахілі означає «без турбот». Саундтрек з такою назвою був 

номінований  на «Оскар» у категорії «Найкраща пісня» (музика Елтона Джона, 

слова Тіма Райса). Популярна пісня стала асоціюватися з веселим, безтурботним 

життям. Це вкраплення як назва коктейлю з’явилося внаслідок метонімічного 

перенесення: вип’єш цей напій – на певний час забудеш про турботи. У цьому 

випадку засвідчено синкретизм трьох способів словотворення: запозичення через 

посередництво англійської з мови суахілі, лексико-синтаксичний спосіб 

(зрощення), що полягає в злитті сполучення слів в одну лексичну одиницю, та 

лексико-семантичний спосіб (трансонімізація: власна назва пісні стає власною 

назвою коктейлю). 

Серед досліджуваних дериватів найбільше – 10 власних назв запозичено з 

французької мови («Безе», «Еклер», «Пантагрюель»); 6 менюонімів – з 

англійської («Вокер», «Снікерс», «Ф’южин»), 5 – з італійської («Карбонара», 

«Поло»), по 1 прикладу з німецької («Захер»), польської («Журек»), грецької 

(«Таурус»), угорської («Естерхазі»), суахілі («Акуна-Матата»). У деяких 



25 
 

випадках засвідчено конкуренцію мов-донорів, наприклад: пропріатив «Макарон» 

утворено від французького апелятива на позначення загальної назви печива 

макарон, хоч і було воно вперше винайдено шеф-кухарем Марії Медичі в Італії 

приблизно в 1533 році, яка пізніше привезла улюблений десерт до Франції, 

вийшовши заміж за французького короля. Проте слово французького походження, 

оскільки поширення це печиво набуло в новій країні тільки в кінці XVIII століття 

завдяки двом бенедиктинським монашкам, які пекли й продавали цей виріб задля 

заробітку. Унаслідок зростання попиту печиво масово почали продавати вуличні 

паризькі торгівці. Апелятив барбекю, що став базою для утворення власної назви 

піци «Барбекю», походить від французького слова, яке в українську мови було 

запозичене, очевидно, через посередництво англійської. 

3. До продуктивних способів зараховано морфолого-синтаксичний, або 

конверсію, при якому, як зазначає дослідниця Н. Ф. Клименко, «єдиним 

словотворчим засобом є система закінчень» похідного «слова, що відрізняє його 

від твірного… Функцію словотворчого форманта… може виконувати також 

звуження» словозмінної «парадигми слова, яку … спостерігаємо при переході», 

наприклад, іменника в прикметник. Конверсію тому іменують морфолого-

синтаксичним способом, що утворюваний дериват «набуває нових» 

морфологічних «категорій і починає виконувати нові» синтаксичні функції [41, 

с. 266]. Усього цим способом, виключно унаслідок субстантивації, утворено 22 

власні назви страв (25,9% від загальної кількості однослівних пропріативів).  

Виокремлено такі підгрупи за твірною базою:  

1) відад’єктивні деривати (усього 20 – 90,9%), половина з них має 

відтопонімне походження (10 – 45,5%): салат «Грецький», салат 

«Закарпатський», салат «Інгульський», салат «Прикарпатський», салат 

«Південнобузький», салат «Мюнхенський», салат «Діжонський» тощо. Серед 

менюонімів, утворених від прикметників, 15 (75% від загальної кількості 

відад’єктивних дериватів) менюонімів належать до чоловічого роду (салат 

«Заморський», торт «Шоколадний», салат «Легкий» тощо), 3 (15%) – жіночого 

(закуска «Українська», піца «Дитяча», закуска «Закарпатська»), 1 (5%) – 
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середнього (рагу «Азовське»), та 1 (5%) – у формі множини (котлети 

«Одеські»). Для однієї власної назви цієї підгрупи характерний дериваційний 

синкретизм: назва соусу «Томатно-імбирний» спочатку виникла внаслідок 

способу основоскладання (від лексем томатний та імбирний), а потім відбувся 

перехід прикметника в іменник (морфолого-синтаксичний спосіб, або 

конверсія); 

2) 2 власні назви «По-польськи» та «По-турянськи» (9,09% від кількості 

пропріативів, утворених морфолого-синтаксичним способом) утворилися 

внаслідок переходу прислівників в іменники. Зазвичай подібні адвербіативи є 

складовими багатослівних апелятивів на позначення страв й указують на 

особливості приготування, традиції, характерні для певної локальної кухні, 

наприклад: котлета по-київськи, шашлик по-карськи, качка по-пекінськи, кава 

по-віденськи тощо. 

4. Унаслідок словоскладання утворено 2 менюоніми «Пуці-пуці» та 

«Козаки-розбійники» (2,3%). Цей спосіб словотворення має синонім – 

юкстапозиція. Дослідниці Л. О. Вакарюк та С. Є. Панцьо пояснюють його суть 

так: «Різновид складання, за якого похідне утворюється шляхом поєднання 

двох або більше слів» [17, с. 235]. Досліджуваний пропріатив «Пуці-пуці» 

використовують для позначення м’ясної гарячої страви – невеличких за 

розміром голубців, що візуально нагадують маленькі пальчики. Використано 

повторення дитячого слова пуці (пальчики). Засвідчено дериваційний 

синкретизм: лексико-семантичний спосіб (онімізація) унаслідок метафоричного 

перенесення за зовнішньою подібністю поєднано з юкстапозицією. Власну 

назву м’ясної страви з ресторану «О’Панас» «Козаки-розбійники» утворено 

поєднанням двох іменників в одне слово, другий з яких виконує атрибутивну 

функцію (прикладка). 

Отже, однослівні менюоніми становлять майже половину від загальної 

кількості досліджуваних власних назв. Переважну більшість їх утворено 

лексико-семантичним, морфолого-синтаксичним та способом запозичення з 

інших мов. Поодинокі назви виникли внаслідок словоскладання. Серед 
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дериватів, утворених лексико-семантичним способом, трансонімізація більш 

продуктивна, порівняно з онімізацією. 

 

2.2.2. Творення складених власних назв страв 

Серед зібраних менюонімів 95 одиниць (це становить 52,8% від загальної 

кількості) за структурою належать до багатослівних: коктейль «Ясний ранок», 

торт «Брауні з куантро», м’ясна страва «Вогнем та мечем», закуска «Плато 

сирів заморських», салат «Сніданок Нептуна», десерт «Квадрат Малевича».  

Відповідно до дериваційних особливостей виокремлено 8 груп. 

1. Найбільше зафіксовано двокомпонентних субстантивних сполучень 

слів атрибутивного характеру, складовими яких є прикметник та іменник: 42 

назви (44,2% від загальної кількості складених назв): закуска «Бабусин льох», 

салат «Гранатовий браслет», закуска «Лісова галявина», коктейль «Морський 

бриз», торт «Полуничний чизкейк», коктейль «Рожевий лис», десерт «Сонячна 

зірка». Усього за моделлю «прикметник + іменник» (прямий порядок слів) 

сконструйовано 35 пропріативів (83,3%), з яких 34 у формі називного відмінка 

серед них 9 (26,5%) марковано чоловічим родом ( закуска «Бабусин льох», салат 

«Весняний лосось», торт «Вишневий садок»); жіночим – 13 (38,2%) (коктейль 

«Вогняна казка», страва з м’яса «Дружня зустріч», м’ясна страва «Шалена 

пательня» тощо); середнім – 5 (14,3%) (закуска «М’ясне плато», десерт «Ягідне 

серце», торт «Ягідне суфле»); у формі множини – 7 менюонімів (20,6%) 

(закуска «Зимові покуштунки», закуска «Купати курячі», закуска «Свинні 

пальчики», салат «Солохині чари», закуска «Тарасові байки», закуска 

«Українські різносоли», м’ясна страва «Веселі перепілки»). Одна власна назва 

засвідчена у формі місцевого відмінка однини «У вишневому садочку». Деякі 

менюоніми мають іронічне забарвлення: «Урядове коритце», «Тещин язик». 

За інверсійною моделлю «іменник + прикметник» утворено 7 

пропріативів (16,67% від загальної кількості двокомпонентних субстантивних 

сполучень слів атрибутивного характеру, складовими яких є прикметник та 

іменник): 4 марковано жіночим родом – (57,14% у межах підгрупи за 
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інверсійною моделлю): перша страва «Уха царська», десерт «Панакота 

полунична», десерт «Панакота шоколадна», закуска «Ковбаса м’ясна»; 

чоловічим родом – 2 (28,57%): перша страва «Крем-суп овочевий», закуска 

«Перець пікантний»; у формі множини – 1 (14,28%): закуска «Купати курячі».  

2. Досить продуктивною є група менюонімів з атрибутивним 

компонентом, у ролі якого використовують іменники, іменники з 

прийменниками та прислівники. Усього зафіксовано 18 прикладів, що 

становить 18,9%. Виокремлено 3 підгрупи залежно від частиномовної 

належності та граматичної форми підпорядкованої лексеми:  

1) за моделлю «іменник у називному відмінку + іменник у родовому 

відмінку» утворено 8 власних назв страв, що становить 44,4% у межах 

підгрупи: салат «Дари Посейдона», страва з риби «Каприз русалочки», десерт 

«Квадрат Малевича», «Крем-суп Жульєн», м’ясна страва «Мрія Вакули», 

закуска «Посмішка тещі», салат «Сніданок Нептуна». 

Назва закуски «Тріо сала» характеризується словотвірним синкретизмом, 

оскільки іменник тріо, крім номінативного значення, має сему кількості, а саме 

«три». Ця закуска складається з трьох різновидів сала. 

2) модель «іменник у називному відмінку + іменник із прийменником» – 

5 пропріативів, що становить 27,8% від загальної кількості підгрупи: торт 

«Брауні з куантро», закуска «Сало з Бессарабочки», м’ясна страва «Свиня у 

човнику», закуска «Тарілка для друзів». У менюонімі «Придворний з сьомгою» 

перший компонент – субстантивований прикметник; 

3) модель «іменник + прислівник» 5 прикладів (27,8%): м’ясна страва 

«Сальники по-бендерськи», салат «Капрезе по-українськи», закуска «Сало по-

полтавськи», десерт «Чизкейк по-українськи». Другий компонент утворено від 

прикметників префіксально-суфіксальним способом: за допомогою префікса 

по- та суфікса -и. Іронічну сему має назва «Сальники по-бендерськи». 

3. Засвідчено 9 менюонімів (9,47%), утворених поєднанням службової 

частини мови з іменниковим компонентом. Серед них переважають деривати з 

прийменниками: гарнір «Від Данусі», м’ясна страва «Від Мартина», салат «Від 
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Солохи», салат «Від шефа», салат «Від шинкаря», десерт «Від панянок». 

Менюонім на позначення грецького салату «Від панів греків» має додатковий 

компонент – неузгоджене означення, виражене іменником. 

Синкретизмом позначена назва салату «А-ля Олів’є», у якій у ролі 

службового компонента використано французький артикль а ля зі значенням 

«подібний до чогось», у цьому випадку – до салату олів’є. Одночасно цей 

менюонім варто кваліфікувати як запозичення з французької мови. Умовно до 

цієї групи зараховано найменування м’ясної страви «Вогнем та мечем», 

утвореної від власної назви польського кінофільму режисера Єжи Гоффмана 

поставленого за однойменним романом Г. Сенкевича. Фразеологізм вогнем та 

мечем виник в античні часи, його первісне значення, пов’язане з давнім 

способом лікування хвороб та ран, який використовували давньогрецькі 

ескулапи. Цей спосіб полягав у тому, що рану хворому вирізали ножем та 

припікали вогнем або розжареним металом. Вислів походить від афоризму 

старогрецького лікаря Гіппократа (460–370 до н. е.): «Чого не лікують ліки, те 

виліковує залізо, чого не лікує залізо, те виліковує вогонь». Пізніше (у римських 

поетів І століття до н. е.) фразеологізм набув переносного значення: знищувати 

ворога зброєю та пожежами. У романі Г. Сенкевича йдеться про період 

Хмельниччини в Україні 1648–1651 років, коли вогнем і мечем безжально 

знищували міста, поселення, людей із застосуванням надзвичайної жорстокості. 

Назва цієї страви, з одного боку, позиціонує належність до української кухні 

через зв’язок зі знаковими історичними подіями, з другого – почасти вказує на 

спосіб приготування цієї м’ясної закуски. Формально до складу власної назви 

входить сполучник та, що і дало підставу зарахувати її до цієї групи. 

4. До групи менюонімів з нумеральним компонентом зараховано 7 

прикладів (7,36%). У трьох з них – страва з риби «Три брати», десерт «Три 

кольори», салат «Три м’яса» – числівник указує на кількість інгредієнтів, їх 

кольорів тощо. Інші багатослівні деривати не мають безпосереднього зв’язку з 

позначуваними стравами й обрані за бажанням власника закладу: м’ясна страва 

«Алі-баба і сорок розбійників», десерт «Білосніжка і семеро гномів», піца «Та й 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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першеє літо», піца «Та й другеє літо». 

5. Від назв істот походять 5 дериватів (5,26% від загальної кількості 

складених назв), з них 4 двокомпонентні: м’ясна страва «Тарас Бульба», страва 

з риби «Панна Сотниківна» – утворено від власних назв літературних 

персонажів; м’ясна страва «Курочка Ряба» та салат «Пан Коцький» – від назв 

героїв українських народних казок. Багатокомпонентна назва десерту «Баба 

Параска та баба Палажка» походить від поетонімів із творів І. Нечуя-

Левицького.  

6. Унаслідок запозичення з інших мов утворено 5 менюонімів (5,26%): 

м’ясна страва «Вітелло Тоннато», десерт «Кейк попс», м’ясна страва «Біг 

Велінгтон», десерт «Гато де вояж», м’ясна страва «Нотр-Дам де Парі». З них 

2 пропріативи мають французьке походження (40%), з англійської – 2 (40%) та 

1 з італійської (20%). 

7. До окремої групи зараховано багатослівні власні назви страв з 

атрибутивними компонентами. Усього 7, що становить 7,36%: 6 з них мають у 

своєму складі неузгоджене означення: закуска «Сало на всі смаки», закуска 

«Плато сирів заморських», салат «Справжній салат від пана Олів’є», десерт 

«Тарталетка з баварським кремом та фруктами», салат «Татів салат з 

оселедцем». За моделлю «2 узгоджені прикметники + іменник» утворено одну 

назву закуски «Смачне домашнє сальце».  

8. Структуру речення мають 2 менюоніми (2,1%): котлети «Як тебе не 

любити», м’ясна страва «Ой служив я в пана».  

Отже, багатослівні (складені) менюоніми становлять більше половини від 

загальної кількості досліджуваних власних назв. Переважну більшість їх 

утворено від двокомпонентних субстантивних словосполучень з атрибутивним 

складником, у ролі якого використовують найчастіше прикметники, рідше 

іменники, спорадично іменники з прийменниками та прислівники. До 

непродуктивних належать конструкції службових слів з іменниковим 

компонентом, словосполучення з нумеральним складником, а також складені 

деривати, утворені від власних назв осіб, багатослівні з різними видами 
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означальних складових та менюоніми, що походять від речень. 

 

Висновки до Розділу 2  

1. Усі способи словотворення мовознавці традиційно поділяють на 2 

групи: 1) творення слів з однією твірною основою; 2) творення слів з двома і 

більше твірними основами.  

2. У сфері українського онімікону лексико-семантичний спосіб творення 

та запозичення з інших мов належать до найбільш продуктивних. Готові 

лексичні одиниці є твірною базою для значної частини прізвиськ, псевдо, 

позивних, зоонімів, прагматонімів тощо. Певна кількість пропріативів виникла 

внаслідок субстантивації, тобто переходу інших частин мови в іменники. Для 

деяких класів та підкласів онімів (топонімів, гідронімів, прізвищ тощо) 

продуктивною є морфологічна деривація, зокрема суфіксація. Спорадично 

власні назви утворено лексико-синтаксичним та іншими способами. 

3. Досліджувані менюоніми поділено на однослівні та багатослівні 

(складені). Більшість однокомпонентних утворено лексико-семантичним 

способом, унаслідок запозичень з інших мов та морфолого-синтаксичним. 

Серед пропріативів, що виникли внаслідок трансонімізації, три підгрупи 

утворені від власних назв персонажів літературних, фольклорних творів, міфів; 

від топонімів; від власних імен людей, становлять по 26,08% у межах групи (по 6 

прикладів). Від власних назв закладів харчування походять 3 деривати (13,04%), 

від гідронімів утворено 2 одиниці (8,7%). Менюоніми, які виникли шляхом 

онімізації, поділено на 3 підгрупи: 1) утворені від апелятивів (6 – 46,15%); 2) від 

загальних назв осіб (4 – 30,76%); 3) від загальних назв страв (3 – 23,07%). 

4. Серед кулінарних лексем, запозичених з інших мов, виокремлено 3 

підгрупи. Найбільше дериватів утворилося від іншомовних загальних назв страв 

(14, що становить 56%), від власних назв осіб виникло 8 менюонімів (32%), по 

одному прикладу (по 4%) утворено від грецької назви знака зодіаку, від власної 

назви батончика та власної назви пісні. Унаслідок конверсії з’явилося 20 

відад’єктонімних (90,9%) та 2 відприслівникові оніми (9,1%). 10 менюонімів – 
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відтопонімного походження (45,5%). З-поміж прикметникових дериватів 15 онімів 

чоловічого роду (75%), 3 – жіночого (15%), по 1 середнього та у формі множини 

(по 5%). Тільки 2 приклади утворено способом словоскладання (2,3%). 

5. Для багатослівних власних назв страв характерним є поєднання 

прикметників з іменниками в одному двокомпонетному онімі (35 прикладів – 

83,3%), серед яких 13 словосполучень жіночого роду, 9 – чоловічого, 5 – 

середнього, 7 – у формі множини. Інверсійний принцип – «іменник + 

прикметник» засвідчено в 7 назвах (16,67%). Тільки один менюонім походить 

від двослівної словоформи місцевого відмінка однини.  

6. Модель «службова частина мови + іменник», більше характерна для 

мікротопонімів, деяких ергонімів тощо, використана для утворення 9 власних 

назв страв (9,47%). 7 словосполучень із числівниками становить 7,36%, така ж 

кількість три- і більшекомпонентних менюонімів з різними видами 

атрибутивного зв’язку. Від власних назв істот походять 5 дериватів (5,26%), 

стільки ж запозичених. За структурою речення утворено 2 менюоніми (2,1%). 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Кулінарна лексика української мови безпосередньо пов’язана з 

активним розвитком національної кухні, яка склалася в основному до середини 

XVIII, остаточно – до початку XIX століття. За походженням гастрономічну 

лексику поділяють на 4 групи: 1) найдавніші назви, переважно непохідні; 

2) менш давні, зазвичай похідні, народні назви страв, до семеми яких входить 

мотивувальна сема; 3) кальки з французької, запозичені українською та іншими 

європейськими мовами, починаючи із XVII–XVIII століть; 4) назви страв, 

запозичені в різні часи. 

2. В українській мові засвідчено сакральні відантропонімні загальні назви 

страв, пов’язані з давніми язичницькими віруваннями або християнськими, 

адаптованими до народних звичаїв. Варто додатково дослідити регіональні, 

діалектні підсистеми кулінарної лексики з метою більш точної характеристики 

тяглості традиції, пов’язаної з використання у гастрономічних назвах 

національних етнографічних, побутових, культурних лексико-семантичних 

елементів. 

3. В українській ономастиці засвідчено кілька термінів на позначення 

власних назв матеріальних об’єктів: хрематонім, прагматонім, товаронім, 

гастронім, менюонім, десертонім, спиртонім, гарніронім, коктейлонім тощо. 

Власні назви страв, напоїв, які зазвичай фіксують у стравописах різноманітних 

закладів харчування, кваліфікують як менюоніми. 

4. На формування менюонімів як різновиду товаронімів впливають 

екстра- та інтралінгвальні чинники, зокрема політичні, соціальні, культурні, 

етнолінгвістичні, економічні тощо. До основних ознак власних назв страв 

належать такі: це штучні, індивідуалізовані утворення, що мають «двопланову 

семантику» (назва не тільки вказує на певний вид страви, а й викликає 

асоціативні зв’язки з іншими лексемами, породжує низку асоціацій), такі 

деривати часто перебувають на межі між власне онімами та апелятивами, 

опираючись на наявність номенклатури, для них характерна структурно-
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семантична різноманітність, ці знаки порівняно недовговічні, досить легко 

деонімізуються, менюоніми виконують ідентифікаційну, називну, прагматичну 

(комунікативну), інформативну, рекламну, атрактивну, естетичну, сугестивну, 

міфологічну, диференційну та інші функції. 

5. Одним з важливих завдань словотвору є вивчення всіх дериватем (на 

позначення і власних, і загальних назв) у сучасній українській мові, утворених 

різними способами словотворення. Незалежно від різних поглядів і підходів 

щодо проблеми визначення способів деривації, більшість учених виділяють 4 

основних: лексико-семантичний, морфолого-синтаксичний, лексико-

синтаксичний, морфологічний. 

6. Оніми, порівняно з апелятивами, характеризуються більш 

розгалуженою системою словотвірних параметрів: засобів, способів, різновидів 

тощо. Менюоніми як підклас власних назв матеріальних об’єктів мають низку 

особливих дериваційних ознак, зокрема продуктивних типів, моделей, способів 

словотворення, порівняно з іншими групами пропріативів на позначення істот 

та неістот.  

7. Структурно-дериваційна типологія менюонімів полягає у виокремленні 

2 розрядів (однослівних (85 одиниць – 47,2%) та складених (багатослівних) (95 

назв – 52,8%)) і подальшому членуванні їх на групи й підгрупи.  

8. Продуктивними для творення однокомпонентних дериватів є лексико-

семантичний спосіб (усього зареєстровано 36 пропріативів, що становить 42,4% 

в межах розряду), запозичення (25 назв – 29,4%) та морфолого-синтаксичний, 

або конверсія (22 менюоніми – 25,9%). З-поміж онімів, утворених на базі 

готових одиниць, більшість виникла внаслідок трансонімізації: 23 приклади – 

63,9% у межах способу; явище онімізації спричинило появу 13 менюонімів – 

36,1% серед семантичних дериватів. Найбільше запозичень із французької мови 

(10 прикладів), це невипадково, оскільки приблизно із XVII століття до наших 

днів французька кухня – одна з найголовніших законодавиць мод у галузі 

кулінарії. З англійської мови запозичено 6 менюонімів, з італійської – 5, по 1 – з 

німецької, польської, грецької, угорської, суахілі. 
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9. При утворенні складених (багатослівних) власних назв страв найвищою 

продуктивністю характеризуються двокомпонентні субстантивно-ад’єктивні 

сполучення (42 приклади – 44,2%). Менш поширені словосполучення 

атрибутивного характеру (18 – 18,9%), функцію означального компонента в них 

виконують іменники, іменники з прийменниками, прислівники. Спорадично 

багатослівні менюоніми утворено з використанням службових частин мови, 

нумеральних компонентів тощо. Тільки 2 власні назви страв мають структуру 

речень. 

10. Для частини пропріативів характерний дериваційний синкретизм. 

Група менюонімів, утворена від власних назв реальних, віртуальних осіб, від 

найменувань знака зодіаку та батончика, поєднує 2 способи творення – 

запозичення та лексико-семантичний (трансонімізацію). Назва соусу 

«Томатно-імбирний» спочатку утворилася способом складання двох твірних 

основ, а потім відбувся перехід прикметника в іменник (конверсія). Назва 

голубців «Пуці-Пуці» виникла внаслідок онімізації (лексико-семантичний 

спосіб) у поєднанні з юкстапозицією. Власна назва коктейлю «Акуна-Матата» 

походить від власної назви пісні з популярного мультфільму, при цьому 

відбулося запозичення з мови суахілі, далі словосполучення злилося в одне 

слово внаслідок лексико-синтаксичного способу (зрощення) і наостанок 

засвідчено лексико-семантичну деривацію (трансонімізацію), тобто менюонім 

утворився поєднанням 3 способів словотворення. 
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ДОДАТОК А 

СЛОВНИК МЕНЮОНІМІВ 

 

І. ОДНОСЛІВНІ МЕНЮОНІМИ 

«Азовське» – друга страва, ресторан «Хатинка» 

«Акордеон» – гарнір, сімейна ресторація «Квартира» 

«Акуна-Мамата» – коктейль, ресторан «Шинок» 

«Амазонка» – торт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Атлантида» – салат, ресторан «Хатинка» 

«Афіни» – салат, ресторан «Хатинка» 

«Барбекю» – піца, сімейна ресторація «Квартира» 

«Бахчисарай» – страва з риби, ресторан «Хатинка» 

«Бебі» – шашлик, готельно-ресторанний комплекс «Хутір» 

«Безе» – десерт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Верховина» – салат, ресторан «Хатинка» 

«Весняний» – салат, готельно-ресторанний комплекс «Хутір» 

«Вітамінка» – десерт, ресторан «Шинок» 

«Вокер» – салат, сімейна ресторація «Квартира» 

«Гармонія» – салат, готельно-ресторанний комплекс «Хутір» 

«Город» – салат, сімейна ресторація «Квартира» 

«Гратен» – гарнір, сімейна ресторація «Квартира» 

«Грецький» – салат, Сімейна ресторація «Квартира» 

«Грибний» – соус, сімейна ресторація «Квартира» 

«Джоконда» – салат, ланч-кафе «Ятрань» 

«Дитяча» – піца, сімейна ресторація «Квартира» 

«Діжонський» – салат, готельно-ресторанний комплекс «Хутір» 

«Дністер» – салат, ресторан «Хатинка» 

«Добриня» – стейк, готельно-ресторанний комплекс «Хутір» 

«Еклер» – десерт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Естеразі» – торт, сімейна ресторація «Квартира» 
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«Естет» – салат, ресторан «Шинок» 

«Єва» – десерт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Єлизавета» – друга страва, ресторан «Шинок» 

«Журек» – перша страва, готельно-ресторанний комплекс «Хутір» 

«Закарпатська» – перша страва, ресторан «Шинок» 

«Закарпатський» – салат, ресторан «О’Панас» 

«Заморський» – салат, ресторан «Шинок» 

«Захер» – торт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Інгульський» – салат, ресторан «Хатинка» 

«Капкейк» – кекс, Сімейна ресторація «Квартира» 

«Карбонара» – піца, сімейна ресторація «Квартира» 

«Кармен» – салат, сімейна ресторація «Квартира» 

«Козаки-розбійники» – м’ясна страва, ресторан «О’Панас» 

«Корона» – м’ясна страва, ресторан «Шинок» 

«Котигорошко» – салат, корчма «Українська хата» 

«Коханка» – м’ясна страва, ресторан «Шинок» 

«Купецький» – салат, ресторан «О’Панас» 

«Легкий» – салат, сімейна ресторація «Квартира» 

«Мадлен» – коктейль, ресторан «Шинок» 

«Макарон» – десерт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Марічка» – салат, ресторан «Хатинка» 

«Маруся» – салат, ресторан «Хатинка» 

«Медовик» – торт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Мітла» – салат, ресторан «Мітла» 

«Монашка» – десерт, ресторан «Мітла» 

«Мюнхенський» – салат, ресторанний комплекс «Диканька» 

«Наполеон» – торт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Наталка» – десерт, корчма «Українська хата» 

«Нептун» – салат, ресторан «Хатинка» 

«Ніжний» – салат, готельно-ресторанний комплекс «Хутір» 
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«Нісуаз» – салат, сімейна ресторація «Квартира» 

«Одарка» – м’ясна страва, корчма «Українська хата» 

«Одеські» – м’ясна страва, ресторан «Хатинка» 

«Пантагрюель» – десерт, корчма «Українська хата» 

«Південнобузький» – салат, ресторан «Хатинка» 

«Поло» – піца, сімейна ресторація «Квартира» 

«Помазанка» – закуска, ресторан «Шинок» 

«По-польськи» – салат, готельно-ресторанний комплекс «Хутір» 

«По-тур’янськи» – м’ясна страва, ресторан «Хатинка» 

«Прикарпатський» – гарнір, ресторан «Хатинка» 

«Пуці-Пуці» (голубці) – м’ясна страва, ресторан «Шинок» 

«Роксолана» – салат, корчма «Українська хата» 

«Рокфор» – соус, сімейна ресторація «Квартира» 

«Снікерс» – торт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Тарас» – м’ясна страва, корчма «Українська хата» 

«Таурус» – салат, сімейна ресторація «Квартира» 

«Тертюхи» – гарнір, ресторан «Шинок» 

«Титарівна» – м’ясна страва, корчма «Українська хата» 

«Томатно-імбирний» – соус, сімейна ресторація «Квартира» 

«Українська» – закуска, ресторан «Шинок» 

«Ф’южин» – м’ясна страва, ресторан «Шинок» 

«Фокача» – хліб, сімейна ресторація «Квартира» 

«Фортеця» – м’ясна страва, ресторан «О’Панас»  

«Хутір» – салат, готельно-ресторанний комплекс «Хутір» 

«Чарівниця» – салат, ресторан «Шинок» 

«Чикаго» – салат, ланч-кафе «Ятрань» 

«Шинок» – салат, ресторан «Шинок» 

«Шоколадний» – торт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Ямайка» – гарнір, ресторан «Хатинка» 
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ІІ. БАГАТОСЛІВНІ (СКЛАДЕНІ) МЕНЮОНІМИ 

«Алі-Баба і сорок розбійників» – м’ясна страва, ланч-кафе «Ятрань» 

«А-ля Олів’є» – салат, сімейна ресторація «Квартира» 

«Баба Параска та баба Палажка» – десерт, корчма «Українська хата» 

«Бабусин льох» – закуска, ресторанний комплекс «Диканька» 

«Біф Веллінгтон» – страва з телятини, сімейна ресторація «Квартира» 

«Білосніжка і семеро гномів» – десерт, ланч-кафе «Ятрань» 

«Бограч в смачній тарілці» – перша страва, ресторан «Шинок» 

«Брауні з куантро» – торт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Веселі перепілки» – м’ясна страва, ресторан «Шинок» 

«Весняний лосось» – рибна страва, ресторан «Шинок» 

«Вишневий сад» – м’ясна страва, корчма «Українська хата» 

«Вишневий садок» – торт, ресторан «Хатинка» 

«Від Данусі» – гарнір, корчма «Українська хата» 

«Від Мартина» – м’ясна страва, корчма «Українська хата» 

«Від панів греків» – салат, ресторанний комплекс «Диканька» 

«Від Солохи» – салат, корчма «Українська хата» 

«Від шефа» – салат, ресторан «Мітла» 

«Від шинкаря» – салат, ресторан «Шинок» 

«Вітелло тоннато» – салат, сімейна ресторація «Квартира» 

«Вогнем та мечем» –м’ясна страва, корчма «Українська хата» 

«Вогняна казка» – коктейль, ресторан «Шинок» 

«Гато вояж» – торт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Горщик по-селянськи» – м’ясна страва, ресторан «Мітла» 

«Гранатовий браслет» – салат, ланч-кафе «Ятрань» 

«Дари Посейдона» – салат, ресторан «Українська ласунка» 

«Для панянок» – салат, ресторан «Шинок» 

«Дружня зустріч» – страва з м’яса, ресторан «Хатинка» 

«Ейфелева вежа» – десерт, ланч-кафе «Ятрань» 

«Зимові покуштунки» – закуска, ресторан «О’Панас» 
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«Капрезе по-українськи» – салат, сімейна ресторація «Квартира» 

«Каприз русалки» – страва з риби, ресторан «О’Панас» 

«Квадрат Малевича» – десерт, ланч-кафе «Ятрань» 

«Кейк попс» – десерт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Ковбаса м’ясна» – закуска, ресторан «Шинок» 

«Крем-суп Жульєн» – перша страва, ресторан «Шинок» 

«Крем-суп овочевий» – перша страва, ресторан «Шинок» 

«Купати курячі» – закуска, ресторан «Шинок» 

«Курочка Ряба» – м’ясна страва, корчма «Українська хата» 

«Курячі пальчики» – закуска, ресторан «Шинок» 

«Лісова галявина» – закуска, ресторанний комплекс «Диканька» 

«М’ясна крамниця» – закуска, ресторан «Хатинка» 

«М’ясна насолода» – страва з телятини, сімейна ресторація «Квартира» 

«М’ясне плато» – закуска, ресторан «Шинок» 

«Морська хвиля» – салат, ресторан «О’Панас» 

«Морський бриз» – коктейль, ресторан «Мітла» 

«Морський каприз» – салат, сімейна ресторація «Квартира» 

«Мрія Вакули» – м’ясна страва, корчма «Українська хата» 

«Нотр-Дам де Парі» – м’ясна страва, ланч-кафе «Ятрань» 

«Ой служив я в пана» – м’ясна страва, корчма «Українська хата» 

«Пан Коцький» – салат, корчма «Українська хата» 

«Панакота полунична» – десерт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Панакота шоколадна» – десерт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Панна Сотниківна» – страва з риби, корчма «Українська хата» 

«Перець пікантний» – закуска, ресторан «Шинок» 

«Плато сирів заморських» – закуска, ресторан «Шинок» 

«Полуничний чизкейк» – торт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Посмішка тещі» – закуска, ресторан «Хатинка» 

«Придворний з сьомгою» – салат, ресторанний комплекс «Диканька» 

«Рожевий лис» – коктейль, ресторан «Мітла» 
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«Сало з Бессарабочки» – закуска, ресторан «Мітла» 

«Сало на всі смаки» – закуска, ресторанний комплекс «Диканька» 

«Сало по-полтавськи» – закуска, ресторанний комплекс «Диканька» 

«Сальники по-бендерськи» – м’ясна страва, ресторан «Шинок» 

«Свині пальчики» – закуска, ресторан «Шинок» 

«Свиня у човнику» – м’ясна страва, ресторан «Шинок» 

«Сирне плато» – закуска, сімейна ресторація «Квартира» 

«Смачне домашнє сальце» – закуска, ресторан «Шинок» 

«Сніданок Нептуна» – салат, ресторан «Хатинка» 

«Солохині чари» – салат, ресторанний комплекс «Диканька» 

«Сонячна зірка» – десерт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Справжній салат від пана Олів’є» – салат, ресторанний комплекс 

«Диканька» 

«Та й другеє літо» – піца, корчма «Українська хата» 

«Та й першеє літо» – піца, корчма «Українська хата» 

«Тарас Бульба» – м’ясна страва, ланч-кафе «Ятрань» 

«Тарасові байки» – закуска, ресторан «О’Панас» 

«Тарілка для друзів» – закуска, ресторан «Шинок» 

«Тарталетка з баварським кремом та фруктами» – десерт, сімейна ресторація 

«Квартира» 

«Татів салат з оселедцем» – салат, ресторан «Мітла» 

«Тещин язик» – закуска, сімейна ресторація «Квартира» 

«Три брати» – страва з риби, ресторан «Хатинка» 

«Три кольори» – десерт, ресторан «Мітла» 

«Три м’яса» – салат, ресторан «Шинок» 

«Тріо сала» – закуска, сімейна ресторація «Квартира» 

«У вишневому садочку» – м’ясна страва, корчма «Українська хата» 

«Українські різносоли» – закуска, ресторан «О’Панас» 

«Урядове коритце» – м’ясна страва, ресторан «Шинок» 

«Уха царська» – перша страва, ресторан «Шинок» 
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«Царська шуба» – салат, сімейна ресторація «Квартира» 

«Чизкейк по-українськи» – десерт, ресторан «Шинок» 

«Шалена пательня» – м’ясна страва, ресторан «Шинок» 

«Шинківська вежа» – салат, ресторан «Шинок» 

«Ягідне серце» – десерт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Ягідне суфле» – торт, сімейна ресторація «Квартира» 

«Як тебе не любити» – м’ясна страва (котлети), корчма «Українська хата» 

«Ясний ранок» – коктейль, ресторан «Мітла» 

 


