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РЕАЛІЗАЦІЯ СЛОВОТВIРНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ЛЕКСЕМ  
У СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМIЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Навальна М. І., 
Спис О. А. 

Предметом дослідження є словотвірно-семантичні процеси в лексиці суспільно-економічної сфери. 
Мета дослідження. Проаналізувати суспільно-політичну лексику та визначити словотвірно-

семантичний потенціал цих мовних одиниць. 
Методи дослідження. Матеріалом дослідження є корпус лексем, дібраних із мови всеукраїнських та 

регіональних засобів масової комунікації. У статті використано як основні метод спостереження та описовий 
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метод. На різних етапах дослідження послуговувалися методом функціонального аналізу для визначення 
стилістичного навантаження лексичних одиниць. Порівняльний аналіз окремих лексичних позицій, 
зафіксованих у різних стилях української літературної мови, виконано за допомогою зіставного методу. 

Результати роботи. У статті проаналізовано словотвірний потенціал суспільно-політичної 
лексики, виокремлено похідні та непохідні дієслова, подано оказіональні утворення. 

Галузь застосування результатів. Отримані результати дослідження можуть використовуватися у 
викладацькій діяльності з курсу «Науково-технічна термінологія», «Ділова українська мова» та ін. 

Висновки. Питомі українські й іншомовні дієслова суспільно-економічної сфери сформували великий 
словотвірний потенціал у внутрішньому дієслівному словотворенні, передусім префіксальному та 
постфіксальному. Питомі дієслова поєднуються з більшістю префіксів української мови, іншомовні – 
передусім із генетично однорідними словотворчими форматами та деякими українськими, зокрема. 

Ключові слова. суспільно-економічна лексика, словотвір, значення, стилістична роль, оказіоналізм, 
економічна сфера. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЕКСЕМ  
В ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Навальная М. И., 
Спыс О. А. 

Предметом исследования является словообразовательно-семантические процессы в лексике 
общественно-экономической сферы. 

Цель исследования. Проанализировать общественно-политическую лексику и определить 
словообразовательно-семантический потенциал этих языковых единиц. 

Методы исследования. Материалом исследования является корпус лексем, отобранных с языка 
всеукраинских и региональных средств массовой коммуникации. В статье использованы как основные 
метод наблюдения и описательный метод. На разных этапах исследования пользовались методом 
функционального анализа для определения стилистической нагрузки лексических единиц. 
Сравнительный анализ отдельных лексических позиций, зафиксированных в разных стилях 
украинского литературного языка, выполнено с помощью сопоставительного метода. 

Результаты работы. В статье проанализированы словообразовательный потенциал 
общественно-политической лексики, выделены производные и непроизводные глаголы, подано 
окказиональные образования. 

Область применения результатов. Полученные результаты исследования могут 
использоваться в преподавательской деятельности по курсу «Научно-техническая терминология», 
«Деловой украинский язык» и др. 

Выводы. Собственные украинские и иноязычные глаголы общественно-экономической отрасли 
сформировали большой словообразовательный потенциал во внутреннем глагольном 
словообразовании, прежде всего префиксальным и постфиксальный. Собственные глаголы 
сочетаются с большинством приставок украинского языка, иноязычные – прежде всего с генетически 
однородными словообразовательными форматами и некоторыми украинскими, в частности. 

Ключевые слова. общественно-экономическая лексика, словообразование, значение, 
стилистическая роль, оказионализм, экономическая сфера. 

IMPLEMENTATION OF WORD-FORMATIVE POTENTIAL OF THE LEXEMES  
 IN SOCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES 

Navalna Maryna, 
Spys Olha 

The subject of the research is word-formative and semantic processes in the vocabulary of socio-economic sector. 
The aim of the study. To analyze the socio-political vocabulary and to determine the word-formative and 

semantic potential of these linguistic items. 
Research methods. The material of the research is a body of lexical items, selected from the language of all-

Ukrainian and regional mass media. The descriptive research method and observation method were used as 
main in this scientific research. At different stages of the research the method of functional analysis was used to 
determine the stylistic load of lexical items. The comparative analysis of individual lexical positions, which are in 
different styles of Ukrainian literary language, was done by using a comparative method. 

Results of work. The article analyzes the word-formative potential of socio-political vocabulary, it 
distinguishes derivative and non-derivative verbs and presents formations. 

Application of the results. The results of the research can be used in teaching activities in the course 
«Scientific and Technical Terminology», «Business Ukrainian» and others. 

Conclusions. Ukrainian and foreign-language verbs of the socio-economic sector have formed a great word-
formative potential in the internal verbal word-formation, above all, the prefixal and postfixal. Ukrainian verbs are 
combined with most of the prefixes of the Ukrainian language, foreign-languages verbs – primarily with genetically 
homogeneous word-formative formats and some Ukrainian ones, in particular. 
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Актуальність дослідження. Сучасна суспільно-економічна лексика об’єкт, що привертає увагу й 

інтерес кожного, починаючи від пересічної особистості, яка щоденно отримує значну кількість інформації 
суспільно-економічного змісту, часто з використанням запозичених понять, і закінчуючи фахівцями, 
професійно пов’язаними з цими номінаціями. Незважаючи на появу низки праць з вивчення суспільно-
економічної лексики, все ще існує чимало проблем, які потребують детального і всебічного висвітлення. 
Актуальність теми визначається необхідністю поглибленого вивчення словотвірного потенціалу суспільно-
економічної лексики з метою подальшої їхньої систематизації. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретичні засади словотвірної структуралізації дієслова 
та використання цих лексем у різних стилях в українській мові розглядали В. М. Русанівський [5], Т. В. Чубань 
[7], в інших мовах це питання розглядали Л. П. Демиденко [1], В. Л. Ібрагімова [2], І. П. Мучник [4], 
Г. Я. Солганик [6] та ін. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Структура дієслів на позначення суспільних та 
економічних понять досить неоднорідна. За словотвірною ознакою вони поділяються на дві непропорційних 
групи. Першу, порівняно невелику за обсягом, представляють непохідні дієслова. Друга група значно 
переважає першу. До її складу входять похідні дієслова, різні за своїм походженням та способами творення. 

Серед непохідних дієслів виділяються питомі українські вербальні дієслова, які не пов’язуються 
словотвірно з основами інших частин мови. До складу їхніх основ входять дієслівні корені та основотворчі, 
або тематичні, суфікси.  

До питомих дієслів української мови належать здебільшого дієслівні основи, пов’язані передусім з 
купівлею-продажем (пор. купувати–купити, торгувати, міняти, давати–дати, зичити, платити та ін.), з 
поділом чого-небудь (ділити) [3, с. 234–256], а також дієслова, що вказують на суспільну діяльність (пор. 
служити, радити, чинити, мирити, діяти тощо) [3, с. 478–484]. 

Статус непохідних має чимало дієслів іншомовного походження. До них належать ті, передсуфіксальна 
частина яких не вживається самостійно, пор.: девальвувати, декларувати, дотувати, ратифікувати, 
інвестувати, інтегрувати, консолідувати, курирувати, концентрувати, інспірувати, дискримінувати та ін. 

Більшість із них має спільнокореневі іменники на -ація або -ія, які, однак, кваліфікують віддієслівними 
дериватами, бо значення дії, стану та процесу, які вони передають, властиве дієсловам, а для іменників воно 
є вторинним. Але співвіднесеність дієслівних основ іншомовного походження із згаданими іменниками дала 
підстави вважати ці дієслова непохідними, але членованими на морфеми, пор.: девальв-ува-ти і девальв-
аціj-а, деклар-ува-ти і деклар-аціj-а, ратифік-ува-ти і ратифік-аціj-а, інтегр-ува-ти й інтегр-аціj-а, 
консолід-ува-ти і консолід-аціj-а, концентр-ува-ти й концентр-аціj-а. 

Як уже зазначалося, переважна більшість дієслів на позначення суспільних та економічних понять – це 
дієслова іншомовного походження. Загал цих дієслів у сучасній українській мові має статус похідних на тій 
підставі, що саме тут вони стали співвідноситися за своєю структурою та семантикою із спільнокореневими 
основами іменників та прикметників, тобто вступили з ними в словотвірні зв’язки. На основі дієслівно-
іменникових та дієслівно-прикметникових кореляцій установлено дієслівні словотворчі суфікси. Серед 
основних – суфікси -ува-, -ізува-/изува-, пор.: ліміт-ува-ти – ліміт, акцент-ува-ти – акцент, баланс-ува-
ти – баланс, ліценз-ува-ти – ліцензій-(а), лобі-юва-ти – лобі, індекс-ува-ти – індекс, фінанс-ува-ти – фінанс-
(и), прогноз-ува-ти – прогноз, спонсор-ува-ти – спонсор, актуал-ізува-ти – актуальн-(ий), глобал-ізува-ти 
– глобальн-(ий), стабіл-ізува-ти –стабільн-(ий), легал-ізува-ти –легальн-(ий), корпорат-изува-ти – 
корпорацiй-(а), легiтим-iзува-ти – легiтимн-(ий), приват-изува-ти – приватн-(ий), гуман-iзува-ти – 
гуманн-(ий), кримiнал-iзува-ти – кримiнальн-(ий), цивiл-iзува-ти – цивiльн-(ий) та iн. Характерною 
морфонологiчною умовою поєднання дiєслiвного суфiкса -iзува-/-изува- з прикметниковими основами є 
усiчення фонеми /н/ (пор.: нейтральн-(ий) + -iзува- → нейтрал-iзува-ти, нормальн-(ий) + -iзува- → нормал-
iзува-ти) або суфiкса -iчн-/-ичн- (пор.: герметичн-(ий) + -изува- → гермет-изува-ти, демонiчн-(ий) + -iзува- 
→ демон-iзува-ти). Iменниковi твiрнi основи, поєднуючись iз суфiксом -ува-, -iзува-/-изува-, втрачають 
сегмент -ij-, пор.: лiцензіj-(а) + -ува- → лiценз-ува-ти, корпорацij-(а) + -изува- → корпорат-изува-ти, субсидij-
(а) + -ува- → субсид-ува-ти. 

Безпосередньо на українському ґрунтi за допомогою цих суфiксiв вiд iншомовних основ утворенi такi 
новi дiєслова, як лобiювати, буферизувати, кайфувати, люмпенiзувати. 

Iншi дiєслiвнi словотворчi суфiкси, зокрема -i-, -и-, -ствува- i под., виступають у структурi поодиноких, 
переважно недавно утворених в українськiй мовi дiєслiв або оказiональних лексем, пор.: ейфор-i-ти (вiд 
ейфорij-а), iнтенсив-и-ти (вiд iнтенсивн-ий), мiкрофон-ствува-ти (вiд мiкрофон), кпин-и-ти (вiд кпин). 

Суфiксальнi вiдсубстантивнi та вiдад’єктивнi дiєслова iншомовного походження становлять стрижень 
дiєслiв соцiально-економiчної сфери. Iншими способами утворенi поодинокi дiєслова. Серед них 
префiксально-суфiксальний (збюрократити, з’яничарити, набюрократити) та префiксально-суфiксально-
постфiксальний (зациклитися, вилонитися). 

На противагу iншомовним серед похiдних питомих українських переважають дiєслова, утворенi 
префiксально-суфiксальним способом вiд iменникових та прикметникових основ, пор.: оподаткувати, узаконити, 
оприлюднити, здорожчити, удержавити, роздержавити, зросiйщити, змосковщити, вивищити. 
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Останнiм часом у мовi засобiв масової iнформацiї помiтна тенденцiя до поповнення похiдних дiєслiв за 
рахунок новотворiв з виразним вiдтiнком iронiї, глузування. До таких належить дiєслово прихватизувати, яке 
утворене нiбито за аналогiєю до вiдад’єктивного дiєслова приватизувати, але якщо приватизувати виражає 
нейтральне словотвiрне значення «робити що-небудь приватним, тобто належним певнiй особi», то 
прихватизувати надає цьому значенню негативної конотацiї, вказуючи на незаконне, нечесне захоплення 
чого-небудь кимось i словотвiрно спiввiдноситься з дiєсловом прихватити (=прихопити). Отже, дiєслово 
прихватизувати є унiкальним новотвором, бо воно утворене вiд дiєслiвної основи прихвати-(ти) за 
допомогою суфiкса -изува-, чого, як вiдомо, в словотвореннi дiєслiв не спостерiгалося. 

Оказiональним за способом творення є дiєслово спiкерiнькати. У ньому об’єдналися iменник спiкер i 
кiнцева частина дiєслова цвiрiнькати, утвореного вiд звуконаслiдувального слова цвiрiнь. Воно має виразний 
iронiчний характер i вживається як експресивний аналог дiєслова промовляти. 

Оказiональним за своєю словотвiрною структурою є також дiєслово українiшати. Воно є аналогом 
вiдприкметникових дiєслiв, утворених вiд основ прикметникiв вищого ступеня порiвняння за допомогою 
суфiкса -а-. Але його оказiональнiсть виявляється в тому, що вищий ступінь порівняння утворено від 
відносного прикметника, а в українській мові тільки якісні прикметники мають форми ступенів порівняння. 

Поодинокими лексемами представленi складнi дiєслова соцiально-економiчної сфери, утворенi 
поєднанням займенникового компонента сам за допомогою сполучного голосного [о] з дiєсловом, пор.: 
самовисунутися, самоiдентифiкуватися, самолiквiдуватися тощо. 

Дiєслова соцiально-економiчної сфери мають великий словотвiрний потенцiал, що зумовлено 
передусiм їхньою широкою вживанiстю та соцiальною значущiстю. Вiн активно виявляється у внутрiшньому 
дiєслiвному словотвореннi, зокрема в префiксальному та постфiксальному. Цi дiєслова, як непохiднi, так i 
похiднi вiдiменнi, становлять словотвiрну базу для утворення насамперед нових префiксальних лексем. 
Питомi непохiднi дієслова української мови звичайно поєднуються з ширшим потенцiалом словотворчих 
префiксiв, нiж дiєслова iншомовного походження. Бiльшiсть iз них не має обмежень у приєднаннi цих 
префiксiв, якi надають їм не тiльки нові словотвiрні значення, а й змiнюють їхнє видове значення, а саме 
значення недоконаного виду на значення доконаного виду, пор.: купити – викупити, закупити, докупити, 
накупити, пiдкупити, перекупити, покупити, розкупити; мiняти – вимiняти, замiняти, намiняти, 
обмiняти, помiняти, розмiняти; платити – заплатити, платити, доплатити, виплатити, переплатити, 
пiдплатити; служити – вислужити, вiдслужити, заслужити, дослужити, послужити, услужити. 

Дiєслова iншомовного походження через своє менше освоєння у сучаснiй українськiй мовi та 
вузькоспецiальний характер своїх значень обмежено використовуються в ролi твiрних основ для творення 
нових префiксальних дiєслiв. Найпослiдовнiше вони поєднуються з префiксами з-/с-, за-, що надають їм 
виразного результативного значення, яке однi дослiдники квалiфiкують як словотвiрне значення, а iншi 
ототожнюють із граматичним значенням доконаного виду. Оскiльки результативнiсть невiддiльна вiд значення 
доконаного виду, то це словотвiрно-видове значення цiлком правомiрно виокремити в значення 
результативного роду дiєслiвної дiї [5, с. 17]. Пор. дiєслова заблокувати, задекларувати, закамуфлювати, 
законспiрувати, заманiфестувати, засертифiкувати, збалансувати, зiнiцiювати, зiнтегруватися, 
злегалiзувати, змонополiзувати, зратифiкувати, сконсолiдувати, сконцентрувати. 

Показником доконаного виду префiкс з-/с- виступає лише з деякими двовидовими дiєсловами 
iншомовного походження. Це зумовлено загальною тенденцiєю допрефiксального вираження видових 
вiдмiнностей у двовидових дiєсловах [1, с. 151; 4, с. 72], пор.: деморалiзувати (недок.; док.) – 
здеморалiзувати, денацiоналiзувати (недок.; док.) – зденацiоналiзувати. 

Словотвiрного результативного значення та значення доконаного виду дiєсловам iншомовного 
походження надають також питомi префiкси про- (проголосувати, проiндексувати, простажуватися, 
профiнансувати), роз- (розблокувати, розприватизувати) та iн. 

Проте загал двовидових дiєслiв iншомовного походження характеризується вiдсутнiстю префiксального 
вираження граматичного значення доконаного виду, пор.: акредитувати, амортизувати, атестувати, 
експропрiювати, комерцiалiзувати та iн. [7, с. 12]. 

Дiєслова соцiально-економiчної сфери iншомовного походження поєднуються також iз генетично 
однорiдними словотворчими форматами – префiксами де-, дез-/дис-, ре-, якi вказують на протилежний 
характер дiй, процесiв та станiв, виражених безпрефiксними дiєсловами, пор.: iдеологiзувати – 
деiдеологiзувати, стабiлiзувати – дестабiлiзувати; iнформувати – дезiнформувати, органiзувати – 
дезорганiзувати, орiєнтувати – дезорiєнтувати; експортувати – реекспортувати, емiгрувати – 
реiмiгрувати, iнвестувати – реiнвестувати, органiзувати – реорганiзувати, структурувати – 
реструктурувати. 

Як засвiдчує мова засобiв масової iнформацiї, дiєслова соцiально-економiчної сфери мають 
необмеженi можливостi утворення постфiксальних дiєслiв, тобто тих, що утворилися за допомогою постфiкса 
-ся. Бiльшості iз них вiн надає значення пасивного стану, яке традицiйно квалiфiкують як граматичне значення 
дiєслова, пор.: авансувати – авансуватися, експортувати – експортуватися, iдентифiкувати –
iдентифiкуватися, iнiцiювати – iніцiюватися, комерцiалiзувати – комерцiалiзуватися, лiберелiзувати – 
лiбералiзуватися, штрафувати – штрафуватися, напр.: За усталеною схемою пiд посiвну має 
авансуватися половина вартостi держконтракту... («День»); Конкретно буде вирiшуватись питання 600 
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тис. тонн цукру, який має експортуватись у Росiю («Вiсник Переяславщини»); З першого погляду, нiбито 
країна й виграє – надлишок зерна з держрезерву експортується за валюту або енергоносiї... («День»); ... 
в перiод найбiльшого розквiту Галицько-Волинського князiвства, яке в 14 ст. iдентифiкується як 
королiвство, знак Лева набуває значення державного герба («День»); Проте прикмета «часу зближення» 
полягає в тому, що сьогоднi напiвзабута-напiвкинута центрально-європейська iдея вже iнiцiюється 
ними, колишнiми спiвгромадянами Однiєї Шостої («День»); Законом дозволено – установи 
комерціалiзуються («Нова газета»); Цього сезону Iоану неодноразово штрафувався за образу реферi, 
називаючи їх не iнакше, як «маленькими Гiтлерами» («День»). 

Значно рiдше постфiкс -ся надає дiєсловам соцiально-економiчної сфери нових значень, тобто виконує 
словотвiрну функцiю. Водночас вiн перетворює їх з перехiдних дiєслiв на неперехiднi. Цей постфікс може бути 
виразником взаємно-зворотного значення, тобто визначає взаємнi дiї кiлькох суб’єктiв, якi одночасно є й об’єктами 
цих дiй, пор.: iнтегрувати – iнтегруватися, консолiдувати – консолiдуватися, об’єднати – об’єднатися, 
поєднувати – поєднуватися, сконтактувати – сконтактуватися, скооперувати – скооперуватися, напр.: 
Iнтегруємося, бо ми того вартi («День»); Мусування натовської проблематики допомагає країнам, ще 
недавно розколотiй на два табори,... знову консолiдуватися... («День»); Три партiї вирiшили об’єднатися в 
один блок («Новини»); Новi плани i старi методи господарювання погано поєднуються в деяких установах 
галузi («Папiрус»); За iнформацiєю члена Спiлки письменникiв України поета i журналiста з Мюнхена Мойсея 
Фiшбейна, його спроби сконтактуватися з чиновниками... закiнчувалися питанням росiйською ... («Народна 
газета») та непрямо-зворотного значення, що називає дiю, яку суб’єкт виконує у своїх iнтересах, пор.: змiцнювати 
– змiцнюватися, модернiзувати – модернiзуватися, напр.: Змiцнюється економіка..., приємно усвідомлювати, 
що Україна – незалежна, вiльна та ще й багата держава... («Новини»); Всi [спiввласники] розумiли, що заради 
власних iнтересiв варто модернiзуватися («Нова газета»). 

З деякими дiєсловами соцiально-економiчної сфери постфiкс -ся виконує словотвiрну функцiю разом з 
префiксом до-, указуючи на негативнi наслiдки тривалий час виконуваної дiї, пор.: iдеологiзувати – 
доiдеологiзуватися, просторiкувати – допросторiкуватися, торгувати – доторгуватися, уточнювати – 
доуточнюватися, напр.: А у мене є така скоромовка до сьогоднiшнього дня – «iдеологiзували, доiдеологiзували 
i доiдеологiзувались» («День»); Один iз них [лiдер полiтичної партiї] цього разу допросторiкувались до того, 
що саме йому належала iдея Балто-Чорноморської дуги («Самостiйна Україна»); Доторгувалися, що навiть 
зубну пасту нiде придбати («Молодь України»); Вони [соцiалiсти-комунiсти] вже доуточнювалися. Десять рокiв 
торочили нам про розвинутий, цвiтуючий соцiалiзм («Лiтературна Україна»).  

Висновки. Отже, дієслова, що позначають дії, процеси та стани, які стосуються суспільно-економічної 
сфери, становлять велику за обсягом і неоднорідну за походженням та значеннями групу лексем. В історії 
вивчення семантики дієслова їх не виокремлювали в самостійну лексико-семантичну групу. Дієслова 
суспільно-економічної сфери об’єднують загальновживані лексеми та одиниці двох галузевих терміносистем: 
суспільно-політичну та економічну. 

За своїм походженням ця група дієслів має асиметричний вигляд. Невеликій кількості питомих 
українських дієслів – непохідних і утворених від них за допомогою афіксів – протиставляється величезний 
масив дієслівних основ іншомовного походження. Зовсім небагато дієслів успадковано із праслов’янської 
мови. Вони означали дії, пов’язані з купівлею-продажем та деякими суспільними діями: купувати, купити, 
торгувати, міняти, давати, дати, платити, зичити, мирити, діяти, радити, служити й под. 

За своєю словотвірною структурою дієслова іншомовного походження поділяються на непохідні та 
похідні, переважно відіменні. До непохідних належать ті, які потрапили до лексичної системи української мови 
безпосередньо з мови-джерела або через посередництво якоїсь мови і не встановили на ґрунті української 
мови словотвірні зв’язки з іменними основами, які б виділяли їх структурно і мотивували семантично, тобто ті 
дієслова іншомовного походження, передсуфіксальна частина яких не вживається самостійно в сучасній 
українській мові. Основним засобом адаптації таких запозичених одиниць до морфолого-словотвірної 
системи української мови є суфікс -ува-, який в останнє десятиріччя відчутно розширив сферу свого вживання, 
обмеживши вживання суфіксів -ірува- / -ирува- та - ізува-/-изува-. 

Статус похідних мають ті дієслова, які утворилися від іншомовних іменних основ – іменникових та 
прикметникових – на ґрунті української мови або встановили тут словотвірні зв’язки з іншомовними іменними 
основами. Основним способом творення таких дієслів є суфіксальний. Обмежено використані префіксально-
суфіксальний спосіб та складання. 

Питомі українські й іншомовні дієслова суспільно-економічної сфери сформували великий словотвірний 
потенціал у внутрішньому дієслівному словотворенні, передусім префіксальному та постфіксальному. Питомі 
дієслова поєднуються з більшістю префіксів української мови, іншомовні – передусім із генетично 
однорідними словотворчими форматами де-, дез-/дис-, ре- та деякими українськими, зокрема з-/с- і за-. 

Перспективи досліджень убачаємо у вивченні словотвірного потенціалу нових суспільно-економічних 
слів іншомовного походження, які входять в українську мову. 
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