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В статье рассмотрена проблема функционирования концептов, связанных со 

свадебным обрядом, в языке украинской художественной литературы.  
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The article researches into the problem of functioning of the concepts, connected with 

wedding ritual, in the language of Ukrainian literature.  
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АБСТРАКТНІ НАЙМЕНУВАННЯ В ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХІ – ХІІІ СТ. 

 

 
У статті вивчаються абстрактні найменування давньої руськоукраїнської мови ХІ–

ХІІІ ст., аналізуються лексико-семантичні групи таких іменників, визначається їх місце в 

лексичній системі мови. 

Ключові слова: абстрактні назви, лексико-семантична група, лексична система, 

давня руськоукраїнська мова. 

 

 

Традиційне для української лінгвістики вивчення історії словникового 

складу мови є неможливим без з’ясування динаміки окремих тематичних 

груп. Назви абстрактних понять становлять одну з найцікавіших ділянок 

лексики, що здавна привертала увагу науковців, зокрема, І. Ковалика, 

О. Микитюк, Н. Медведовської, Л. Полюги, З. Піскозуб та інших учених. У 

працях з історії мови, лексикології, словотвору, де розглядалися особливості 

цієї тематичної групи, сформувалося значне теоретичне підґрунтя з 

окресленого питання, однак спеціальних досліджень, присвячених 
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абстрактним іменникам давньої руськоукраїнської мови ХІ–ХІІІ ст., немає. 

Це зумовлює актуальність нашої розвідки.  

У сучасному мовознавстві абстрактними вважають іменники, які 

називають поняття, що не мають реального втілення, тобто вказують на стан, 

почуття, процес, якість, риси характеру, різні вияви інтелектуального рівня 

людини, відносини між особами, народами, поняття етикету, є науковими та 

виробничими термінами [2, с. 7–8]. Дослідники зауважують, що 

«розроблення критеріїв виокремлення слів з абстрактним значенням та 

розмежування цих одиниць за тематичними групами» [1, с. 10] належить до 

проблемних питань сучасного мовознавства. Це зумовлюється значним 

обсягом і різноманітністю фактичного матеріалу, відсутністю чітко 

вираженої семантичної структури абстрактів тощо. Вивчення джерельної 

бази різних історичних періодів дозволить зробити повноцінне дослідження 

історії цієї тематичної групи. Метою статті є опис лексико-семантичних груп 

абстрактних найменувань української мови ХІ–ХІІІ ст.  

У лексичній системі давньої руськоукраїнської мови абстрактні 

найменування утворюють велику за обсягом і різноманітну в семантичному 

плані тематичну групу, яка представлена кількома підгрупами. 

1. Назви дій в українській мові ХІ–ХІІІ ст. – це значний за обсягом 

масив мовних одиниць, неоднорідних за значенням, що дозволяє виокремити 

кілька лексико-семантичних типів таких іменників. 

1.1. Найменування фізичних дій, виконуваних людиною або твариною, 

наприклад: бhгъ (1073 СлРЯ І 84) “втеча”, пор. бhгство (ХІІ/ХVІ СлРЯ І 86) 

“те саме”; вселение (ХІ/ХІІІ–XІV СлРЯ ІІІ 122) “дія за дієсловом вселити; 

оселити, зробити заселеним, заселити” та ін.  

1.2. Назви дій стихійних сил природи: клопотъ (1076 СлРЯ VІІ 178) 

“кипіння, бурління, клекотання”; духъ (ХІІІ СлРЯ ІV 379) “рух повітря, 

вітер”.  

1.3. Узагальнені найменування тривалої, повторюваної дії, процесу є 

доволі численними, наприклад: врачба (ХІ СлРЯ ІІІ 102) “лікування, зцілення 

недугів, виправлення пороків”; врачество (1097 СлРЯ ІІІ 103) “те саме”; 

лhчба (ХІ–XІІ СлРЯ VІІІ 222) “лікування”; ловитва (ХІ СлРЯ VІІІ 266) 

“полювання”; зловидhние (1274/XVІ СлРЯ VІ 19) “споглядання чогось 

поганого”; зловкушение (1274/XVІ СлРЯ VІ 19) “споживання чогось 

шкідливого в релігійно-моральному плані”; балование (ХІІ СлРЯ І 68) 

“лікування” від баловати “лікувати, зцілювати”, пор. також бальство (ХІІІ–

ХІV СлРЯ І 29) “лікування (замовляннями)”; баяние (ХІІІ/ХVІІ СлРЯ І 83) 

“чарівництво, чаклунство” від баяти “ворожити” тощо. 

1.4. Поширеними в обстежених джерелах виявилися назви процесів і 

результатів розумової та мовленнєвої діяльності людини, наприклад: ^давше 

богови хвалу (МП 33); похвала каганоу нашемоу влодимероу (ІлСл 39), 

похвала (1076 СДЯ VІІ 376) “похвала, схвалення; вихваляння”; 

высокоглаголание (1096 СлРЯ ІІІ 252) “піднесена промова, красномовство”; 

дума (1096 СлРЯ ІV 373) “рада, нарада”; глаголание (ХІ/XVІ СлРЯ ІV 25) 
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“промова, мовлення”; домыслъ (ХІ/ХІІІ–XІV СлРЯ ІV 313) “думка, погляди; 

висновок, рішення”; домышление (ХІ/ХІІІ–XІV СлРЯ ІV 314) 

“розмірковування; припущення, здогад”; злоглаголание (ХІ/XІІІ–XІV СлРЯ 

VІ 20) “звинувачення”; злогласованье (ХІ/XІІІ–XІV СлРЯ VІ 20) “хула, 

насмішка, знущання”; злодумание, злодумие (ХІ/XVІ СлРЯ VІ 22–23) 

“поганий задум”; знание (ХІ СлРЯ VІ 48) “знання”; знанство (ХІ–XVІ СлРЯ 

VІ 48) “те саме”; баснотворение (ХІІ СлРЯ І 78) “вигадка, лжевчення”; 

баснослови~ (ХІІ СДЯ І 106) “вигадка; казки, міфи”; гадка (ХІІ/XV СлРЯ ІV 

7) “загадка, алегорія”; глаголъ (ХІІ–XІІІ СлРЯ ІV 25) “промова, мовлення”; 

баснь, басня (ХІІІ СлРЯ І 78) “замовляння”; кричава (ХІІ–XІІІ СлРЯ VІІІ 59) 

“крик” та ін.  

1.5. Окрему підгрупу становлять найменування насильницьких дій, 

воєнних процесів: изгонъ (1073 СлРЯ VІ 139) “вигнання”; злодhйство (1096 

СлРЯ VІ 21) “злодіяння, злочин”; душегубство (ХІІ/ХV–XVІ СлРЯ ІV 389) 

“вбивство, позбавлення життя; душогубство”; избитие, избитье (ХІІ–XІІІ 

СлРЯ VІ 98) “побиття, руйнування; вбивство, знищення”; изграбежь 

(ХІІ/XV–XVІІ СлРЯ VІ 143) “пограбування”; избой (ХІІІ/XVІІ СлРЯ VІ 100) 

“побиття, знищення”; изъhздъ, изъhздъ (п.ХІІІ СлРЯ VІ 213) “набіг, напад”; 

лупежъ (XІІІ СлРЯ VІІІ 307) “крадіжка”; злодhйствие (ХІІІ/XVІ СлРЯ VІ 

21) “злодіяння, злочин” тощо. 

1.6. Назви промислових дій, виробничих і сільськогосподарських 

процесів представлені такими лексемами: исткание, истъкание (1097 СлРЯ 

VІ 322) “дія за дієсловом исткати – виткати; прикрасити тканим 

візерунком”; испечение (ХІІ–XІІІ СлРЯ VІ 270) “дія за дієсловом испечь”; 

коситва (ХІІ–ХІІІ/XV СлРЯ VІІ 359) “косіння, косовиця”; багрение (ХІІІ 

СлРЯ І 63) “фарбування в багровий колір” тощо. 

2. Значну за обсягом групу утворюють найменування рис характеру, 

вчинків, особливостей інтелекту людини: благость (1076 СДЯ І 205) 

“доброта, милосердя, милість”; кротость (1076 СлРЯ VІІІ 75) “лагідність, 

незлобність, покірність”; лютость (1076 СлРЯ VІІІ 347) “жорстокість, 

лють”; вседhйство (1096 СлРЯ ІІІ 119) “підступність”; зълобство, 

злобьство (1096 СлРЯ VІ 18) “злостивість”; изрокъ, издрокъ (1097 СлРЯ VІ 

205) “порок, вада”; велеядение, велеядие (ХІ/ХІІІ–XІV СлРЯ ІІ 61) 

“непомірність у споживанні їжі”; великодушие (ХІ СлРЯ ІІ 65) 

“великодушність”; великоумие, великоумство (ХІ СлРЯ ІІ 68) “мудрість, 

велич думки”; любовластие (ХІ СлРЯ VІІІ 329) “властолюбство”; 

лютонравие (ХІ/XVІ СлРЯ VІІІ 347) “жорстокий, суворий норов”; 

высокомыслие (ХІІ/ХІV СлРЯ ІІІ 253) “гордість, погорда”, пор. вышеумье 

(ХІІІ/XІV–XV СлРЯ ІІІ 277) “те саме”; злобь, зълобь (ХІІ–ХІІІ СлРЯ VІ 18) 

“злоба”; злокозньство (ХІІ/XV СлРЯ VІ 25) “підступи, підступність, 

хитрощі”; злонравие, зълонравие (ХІІ–XІІІ СлРЯ VІ 27) “схильність до зла, 

поганий характер”; лудость (ХІІ–XІV СлРЯ VІІІ 293) “дурість” (пор. лудий 

“дурний”); злочиние (ХІІІ/XVІ–XVІІ СлРЯ VІ 36) “погані дії, вчинки” та ін.  

3. В обстежених джерелах давньої руськоукраїнської мови ХІ–ХІІІ ст. 
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часто трапляються назви почуттів. 

3.1. Найменування фізичних відчуттів людини, наприклад: прhизлиха 

насыштьшемсѧ сладости книжныа (ІлСл 40), сладость (ХІІ–ХІІІ СлРЯ 

ХХV 68) “приємний або солодкий смак”; квасъ (1078/XVІ СлРЯ VІІ 103) 

“кислота, кислий смак”; алчба (ХІ СлРЯ І 32) “відчуття голоду, голод”; 

алкани~ (ХІ/ХІV СДЯ І 80) “сильне почуття голоду”, пор. алкота, алъкота 

(ХІІ–XІІІ СлРЯ І 29) “те саме”; гладъ (ХІ СлРЯ ІV 26) “голод”; зрhние, 

зьрhние (ХІ СлРЯ VІ 63) “зір, здатність бачити”; кисельство, кысhльство 

(ХІІ СлРЯ VІІ 137) “гострий або кислий смак”; злообоняние (1274/XVІ СлРЯ 

VІ 28) “сприйняття поганого через нюх” тощо. 

3.2. Назви психічних відчуттів, станів, у яких перебуває істота: любовь, 

любы (1057 СлРЯ VІІІ 330) “любов, прихильність”; любство (ХІ/XVІ СлРЯ 

VІІІ 340) “те саме”; небоязнь (1073 СлРЯ ХІ 21) “відсутність страху, відчуття 

безкарності”; гладование (ХІ/XVІ СлРЯ ІV 28) “ненасить, жадібність”; 

гладство (1076 СлРЯ ІV 28) “те саме”; каязнь (1076 СлРЯ VІІ 100) “каяття”; 

любва (ХІ/XV СлРЯ VІІІ 324) “любов, прихильність”; любобратие (ХІ СлРЯ 

VІІІ 329) “любов до брата”; безбоязньство (ХІІ СлРЯ І 94) “безстрашність”; 

веселье (ХІІ/ХVІІ СлРЯ ІІ 112) “веселість, радість”; вhра (ХІІ/ХV–XVІ СлРЯ 

ІІ 79) “довіра комусь, чомусь”; небоязньство (XІІ/ХІV СлРЯ ХІ 21) 

“відсутність обережності, безстрашність” та ін.  

Окремі абстрактні найменування цієї підгрупи позначають як фізичні, 

так і психічні почуття, наприклад: безболhзни~ (1296 СДЯ І 110) 

“нечутливість; безпечність”. 

4. Назви загальнолюдських цінностей, понять світоустрою, наприклад: 

въ оуности своєи вередих не блюда живота сво~го (МП 35), животъ (1076 

СДЯ ІІІ 257) “життя, існування”; то бо ~сть начатокъ всѧкому добру (МП 

30), добро (ХІ/ХІІІ–ХІV СДЯ ІІ 479) “усе позитивне, хороше”; истина, 

истинна (1057 СлРЯ VІ 319) “істина, правда”; вhра (1073 СлРЯ ІІ 79) 

“істина, правда; те, чому можна вірити”; небытие, небытье (1073 СлРЯ ХІ 

25) “небуття, ніщо; також про відсутність життя, про смерть”; вередъ (1076 

СДЯ І 392) “шкода, зло”; злобь, зълобь (ХІ СлРЯ VІ 18) “зло”; кривизна 

(ХІІІ/1406 СлРЯ VІІІ 53) “несправедливість, неправота”; кривда (до 1350 

СлРЯ VІІІ 53) “кривда, неправда, брехня” та ін.  

5. Найменування релігійних, міфологічних, містичних понять 

становлять невід’ємну частину пам’яток аналізованого періоду, наприклад: 

безвhрие (ХІ СлРЯ І 95) “безвір’я”; вражение (ХІ СлРЯ ІІІ 97) “ворожіння, 

чаклунство”; единовhрие, единовhрье (ХІ СлРЯ V 19) “спільність віри”; 

безбожество, безбожие (ХІІ СлРЯ І 93) “невіра в бога, відсутність істинної 

(християнської) віри”; злодhйство (ХІІ–ХV СлРЯ VІ 21) “дія злих сил, 

чаклунство, чарування”; кумирослужение (ХІІ СлРЯ VІІІ 119) 

“ідолопоклонство”; алчба (1240 СлРЯ І 32) “пост, обмеження в їжі, відмова 

від їжі та пиття”; зловhрие (ХІІІ/XІV–XV СлРЯ VІ 19) “віровідступництво, 

язичництво”, пор. зловhрство (ХІІ СлРЯ VІ 19) “те саме” тощо. 

6. Назви узагальнених ознак, якостей, властивостей, що стосуються 
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істоти й неістоти: бhлота (1073 СлРЯ І 136) “білизна”; мякота (1073 СлРЯ 

ІХ 342) “м’якість, нетвердість; стан рідких і газоподібних речовин на 

противагу твердим предметам”; красота (ХІ/XІІІ–XІV СлРЯ VІ 20) “краса, 

принадність”; крhпость (ХІ СлРЯ VІІІ 36) “твердість, міцність”; круглота 

(ХІ/XІV–XV СлРЯ VІІІ 80) “округлість, кулеподібність”; лhпота (ХІ–ХІІ 

СлРЯ VІІІ 209) “краса”; быстрь (ХІ/ХІІ–ХІV СДЯ І 338) “швидкість, 

стрімкість”; ветхота, ветъхота (ХІІ СлРЯ ІІ 127) “старість, дряхлість”; 

лhпость (ХІІ–ХІІІ/XVІ–XVІІ СлРЯ VІІІ 209) “краса”; мокрота (ХІІІ/XV 

СлРЯ ІХ 237) “властивість, стан мокрого, рідкого; сирість, вологість” та ін.  

7. Іменники на позначення фізичного стану істоти: побhдами и 

крhпостїю поминаютьсѧ нынh (ІлСл 41), крhпость (ХІ–ХІІ СлРЯ VІІІ 36) 

“фізична сила, міць; могутність, сила, непереможність”; оукрhпhвъ ^ 

дhтескыи младости (ІлСл 41), младость (ХІ/XV СлРЯ ІХ 186) “молодість”; 

мертвость (1096 СлРЯ ІХ 106) “тлінність, смертність”; нагость (ХІ/1477 

СлРЯ Х 55) “вид і стан голого тіла”, пор. нагота (ХІІ–ХІІІ СлРЯ Х 55) “те 

саме”; невисть (ХІІ–XІІІ СлРЯ ХІ 47) “сліпота”; могута, могота, мугута 

(ХІІІ/1477 СлРЯ ІХ 230) “міць, сила, могутність”.  

8. Назви роду занять, діяльності, стану людини, пов’язані з її посадою, 

становищем у суспільстві, наприклад: безбрачие (1073 СлРЯ І 94) 

“безшлюбність”; апостольство (ХІ СлРЯ І 43) “звання і діяльність 

апостола”; купечество, купьчьство (ХІ СлРЯ VІІІ 127) “торгівля; діяльність 

купця”; купьство (ХІ–XІІ СлРЯ VІІІ 134) “торгівля”; главство (ХІІ–XІІІ 

СлРЯ ІV 24) “першість; обраність”; епископство (ХІІ СлРЯ V 54) “сан 

єпископа; посада, влада єпископа”; изгойство (ХІІ/XVІІ–XVІІІ СлРЯ VІ 138) 

“стан, становище вигнанця”; иночество, иночьство (ХІІІ/1705 СлРЯ VІ 245) 

“чернецтво”; кральство (ХІІІ/1594 СлРЯ VІІІ 11) “влада, правління короля” 

та ін.   

9. Найменування стосунків, дій, що відбуваються між людьми: 

вседержительство, вьседьрьжительство (1096 СлРЯ ІІІ 119) 

“всемогутність, повнота влади”; малженство, мальженьство (ХІ СлРЯ ІХ 

14) “шлюб”; вражба (ХІІ–ХІІІ/ХV СлРЯ ІІІ 94) “ворожнеча”; вражда (ХІІ–

ХІІІ СлРЯ ІІІ 94) “те саме”, пор. також ворожьда (к.ХІІІ/бл.1425 СДЯ І 475); 

дружба (ХІІ СлРЯ ІV 362); зубоhдъ, зубоhдь (ХІІ/XІІV СлРЯ VІ 68) “сварка, 

бійка” тощо.  

10. Назви хвороб і пов’язаних із цим станів: болhзнь (1076 СДЯ І 291) 

“хвороба, нездоров’я, фізичний недуг”; кашель (ХІ/XVІ СлРЯ VІІ 98) 

“кашель (хвороба)”; вередъ (1156/ХІІІ СлРЯ ІІ 84) “хвороба (часто зі 

шкірними симптомами)”; болесть (ХІІ СлРЯ І 281) “хвороба”; злуница 

(1200/XVІ СлРЯ VІ 36) “лихоманка” та ін.  

11. Частину абстрактів аналізованого періоду становлять 

найменування, які оцінюють життєві обставини людини: красножитье (1073 

СлРЯ VІІІ 18) “приємне життя”; бhда (1076 СДЯ І 355) “нещастя, горе, біда; 

потреба, необхідність”; зложитие, зъложитие (ХІ СлРЯ VІ 23) “нещастя, 

негаразди”; злополучение (ХІ/XV СлРЯ VІ 29) “нещасна доля, негаразди”; 
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безчасти~ (ХІІІ СДЯ І 147) “нещастя”; безвазньство (ХІІІ/ХІV–XV СлРЯ І 

94) “нещастя, невдача” та ін.  

12. Назви свят, звичаїв і обрядів трапляються рідше, наприклад: 

вhнчание (1089/ХVІ СлРЯ ІІ 77) “церковний обряд одруження”; игрище (ХІ–

XІІ СлРЯ VІ 83) “свято з іграми, розвагами, забавами”; вечеръ (ХІІ СлРЯ ІІ 

129) “вечірня громадська розвага”; коляда (ХІІ СлРЯ VІІ 259) “старовинний 

різдвяний і новорічний обряд, що супроводжувався обходом сусідів із 

піснями”; водохрьщh (к.ХІІІ/бл.1425 СДЯ І 454) “про свято Богоявлення або 

Хрещення”. 

13. Найменування станів навколишнього середовища представлені 

такими лексемами: идольскыимъ мракомъ wдержимh быти (ІлСл 39), мракъ 

(1076 СлРЯ ІХ 288) “повна відсутність світла, темнота”; мракота (1097 

СлРЯ ІХ 288) “те саме”; боурѧ (1076 СДЯ І 324); безводие (ХІ/ХV СлРЯ І 98) 

“відсутність, нестача води”; крhсъ (ХІ СлРЯ VІІІ 38) “сонцестояння”; 

наводие (до 1128 СлРЯ Х 35) “повінь”; безбурие (1219 СлРЯ І 94) 

“відсутність бурі”; бездъжи~, бездъжди~ (1296 СДЯ І 116) “посуха”; 

маловодие (ХІІІ СлРЯ ІХ 15) “нестача води” тощо. 

14. Назви звуків природи, тварини чи людини: грохотъ (ХІ СлРЯ ІV 

142) “гучний сміх”; клокотъ (ХІІ СлРЯ VІІ 177) “клекотання”; вживається 

також на позначення звуків іменник клопотъ (ХІІІ/ХV СлРЯ VІІ 178) “шум 

від ударів, гул, гуркіт”; клюкъ (ХІІ СлРЯ VІІ 181) “шум, стук, брязкіт, дзвін”.  

15. Абстрактні найменування за кількісною ознакою: безмhри~ (1076 

СДЯ І 128) “непомірність, надмірність”; всенезавистие (ХІ СлРЯ ІІІ 127) 

“достаток”; всемножество (ХІІ СлРЯ ІІІ 126) “множина, безліч чогось”; 

малость (XІІІ СлРЯ ІХ 20) “малість, незначність щодо величини, обсягу, 

тривалості”; малота (ХІ/XІІІ–XІV СлРЯ ІХ 20) “те саме” та ін.  

16. Абстрактні іменники з просторово-часовим значенням: приложи ми 

лhто къ лhту (МП 33), лhто (ХІ СлРЯ VІІІ 217) “літо; рік; час; відрізок 

часу, пора, епоха”; безгоди~ (1076 СДЯ І 114) “невчасність, несприятливий 

час”; вечеръ (ХІ/ХІІІ–ХІV СДЯ І 402) “вечір”; высота (ХІ/ХІІІ–ХІV СДЯ ІІ 

254) “протяжність зверху донизу”; долгость, дългость, длъгость (1263 

СлРЯ ІV 299) “тривалість; якість властивість за значенням прикметника 

долгий”; долгота, длъгота, дългота, дълъгота (ХІІ–XІІІ СлРЯ ІV 300) “те 

саме” тощо. 

Отже, абстрактні найменування утворювали в давній руськоукраїнській 

мові ХІ–ХІІІ ст. велику за обсягом і розгалужену в семантичному плані 

тематичну групу. Найчисленнішими виявилися назви дій, почуттів, рис 

характеру людини. Обстежений матеріал дає підстави стверджувати, що в 

зазначений період почалося становлення абстрактної лексики як частини 

словникового складу української мови. 
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В статье изучаются абстрактные наименования древнего русскоукраинского языка 

ХІ–ХІІІ вв., анализируются лексико-семантические группы таких существительных, 

определяется их место в лексической системе языка. 
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The article studies abstract names of the Old Russian-Ukrainian language of the ХІ–ХІІІ 

centuries, analyzes lexical-semantic groups of such nouns, determines their place in the lexical 

system of language. 
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АДАПТАЦІЯ ІНШОМОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ У 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ 

 

 
У статті проаналізовано сучасну економічну терміносистему як складник наукової 

картини світу, основні джерела її формування та поповнення, проблеми унормування, 

кодифікації та стандартизації; інтерпретовано поняття «термін» та «економічний термін», 

з’ясовано фактори, що відіграють важливу роль у термінотворенні, проаналізовано 

структурно-семантичні особливості сучасної економічної термінології. Встановлено, що 


