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Мотивацiя сучасних українських фiтонiмiв

Отже, у номінації фітонімів спостерігаємо діалектичну єдність 
суб'єктивного й об'єктивного факторів. Суб'єктивність — у свободі 
вибору автора мотиваційної ознаки. Об'єктивність — у прямій 
залежності номінації від властивостей самого об'єкта й загальній 
тенденції до створення мотивованої назви для цього продукту 
людської діяльності.
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The article is devoted phytonyms as a special class of the proper nouns, comparative cha-
racter of phytonyms and pragmonyms (names of firms), determination of motivational 
signs for creation of the names, artificially created sorts of plants.
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У Витягу з протоколу № 3 (Українська мова, 2010. – № 1. – С. 148 – 149) реко-
мендовано писати: топ-: ..топпозиція; бліц-: бліцвікторина..; біт-: біткафе.


