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Абстракт. Об’ект розгляду в статл становлять активш словотворчi ресурси 
сучасно! укра!нсько! номшаци. Аналiз новотвор1в дае змогу визначити функцюналь- 
ний потенщал засоб1в вираження певних категоршних i розрядних словотвiрних 
значень, !х градацта, спектри дИ та продуктивнiсть. У такий спосiб окреслено ядро i 
периферiю окремих категорш, розряд1в похщних i словотвiрно! пiдсистеми сучасно! 
укра!нсько! мови, вияви динамжи !! словотвiрно! норми.

Особливу увагу придiлено умовам формування нових ресурс1в укра!нського 
словотворення, причинам пасивiзацп/активiзацп уже наявних засобiв, а також 
конкуруванню ресурсiв, зокрема питомих i запозичених (засвоених i засвоюваних). 
Вирiзнено рiзнi типи активносл словотворчих ресурс1в: 1) стабiльну: 2) набуту 
(активiзацiю): 3) втрачувану (пасивiзацiю) i 4) втрачену. Для аналiзу мовного ма- 
терiалу використано дослщницьку систему «МОРФОЛОГ», створену для роботи 
з комп’ютерним морфемно-словотвiрним фондом украгнсько! мови 1нституту ук- 
ра!нсько! мови НАН Укра!ни.

Ключовi слова: словотворчi ресурси мови, новотвiр, функцiональний потен
щал новотвору, динамжа словотвiрно! норми.

Тема, яку сербсьш колеги запропонували для обговорення на черговiй 
конференцп Комiсii зi слов’янського словотворення при Мгжнародному комiтетi 
славiстiв, -  «Словотворення та його ресурси в сучасних слов’янських мовах» 
-вщображае переконання слашспв у тому, що iнтенсивний розвиток слов’янських 
мов у кшщ ХХ-на початку ХХ1 столiття спричинюе потребу ретельного вив- 
чення арсеналу засобiв !х номiнацii, передусiм словотворення як провщного в 
!х лексиконах. Те, що ми, завдяки активнiй робот нашо! Комiсii, маемо змогу 
оглянути ситуацiю в словотвореннi свое! рщно! мови на тлi словотворення ш- 
ших слов’янських мов, дае потужний iмпульс i надiйне пiдгрунтя для висновшв 
про типове й вщмшне, нацiонально самобутне в тенденцiях розвитку сучасного 
слов’янського словотворення. З опиав окремого постае загальна картина сучас
но! слов’янсько! словотвiрно! номшаци в стаб№ носп й динамiцi властивих !й 
засобiв, способiв i моделей побудови ^ в .  Вивчення ресурсiв, власне, i дае нам
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вщповщь на питания, яке свого часу сформулював Л.В.Щерба, «як роблять сло
ва». Водночас, анал1зуючи нов1 слова, яш поповнюють корпус мови, ми дштаемо 
вщповщь 1 на шше щерб1вське питання, -  що з того, з чого вже «зроблено слова», 
збершае свою актившсть, чи то залишаючись незмшним, чи змшюючи форму й 
набуваючи нових значень, функцюнальних властивостей, вщповщаючи на нов1 
запити мовщв, як перебшае конкурування словотворчих ресурав, якою м1рою 
активш ресурси пщтримують типолопчш риси нацюнальномовно! номшацн, 
захищають И самобутшсть у сучасних обставинах глобал1зацн. Вщповщ на щ 
питання дають нам розумшня сощальних, когштивних 1 комуткативних чинник1в, 
яш регулюють реал1защю словотворчих ресурав слов’янських мов, спричинюють 
1х актившсть чи пасившсть в оновленш 1х словникового складу.

Вщ часу появи перших граматик украшсько! мови (див. наприклад, «Грам
матику малороссийского наречия» О.П.Павловського (Санкт-Петербург, 1818) 
словотворч1 ресурси б1льшою чи меншою м1рою, але незмшно перебувають у пол1 
зору И дослщнишв. Однак термш 1 його визначення в украшсьшй лшгвютичнш 
традицн, а саме: трактування словотворчих ресурав як складника системи мови, 
окреслення 1х складу й мюця у нш знаходимо лише в пращ «Вчення про словотв1р: 
словотворч1 частини слова» (1958) фундатора школи украшсько! дериватологн
1.1. Ковалика. Упм, свою дефшщ ш 1.1.Ковалик сформулював, спираючись на 
м1ркування 1.О.Бодуена де Куртене, Л.А.Булаховського та шших учених, що 
доводить тяглють традицн вивчення словотворчих ресурав у славштицн «У 
процеа творення сл1в використовуються р1зш мовш величини -  вщ морфем, 
кореневих 1 афшсальних (префшсальних, суфшсальних), через похщш основи 
аж до словосполучень 1 щлих речень» [Ковалик 2007: 92]. Кр1м самих засоб1в 
творення слова, И.Ковалик залучив до ресурав також способи словотворення, з 
якими вони пов’язаш 1 за допомогою яких виконують свое призначення -  буду- 
вати нове слово. На думку П.Ковалика, до словотворчих ресурав входить «весь 
мовний буд1вельний матер1ал, з якого вже утворились або ще утворюються нов1 
слова р1зними словотворчими способами» [Там же]. У цш сво!й програмнш пращ
1.1. Ковалик подав докладну схему взаемозв’язк1в словотворчих ресурав 1 способ1в 
словотворення, що 1х використовують. Важливим для наших дальших м1ркувань 
е 1 висновок Ы.Ковалика про р1зну м1ру активносп словотворчих ресурав у зба- 
гаченш лексичного складу мови. Вш, зокрема, наголошував на тому, що увагу 
дослщника мають привертати як причини й наслщки актив!зацн ресурав у певний 
перюд розвитку мови, так 1 передумови згасання !хньо! активносп або й повно! 
11 втрати. До тих координат дослщження активносп словотворчих ресурав мови, 
яш визначив И.Ковалик, додамо лише одне уточнення. М1ж ресурсами та спосо
бами !х реал1зацн для творення нового слова пролягае розма!та зона конкретних 
зразшв, моделей словотворення, як1 й слугують шструментом втщення слово
творчих ресурав у новш похщнш одинищ номшацн. Таке трактування поняття 
«словотворч ресурси», на нашу думку, щлком вщповщае значенню етимона слова 
ресурси -  латинського д1еслова resurgere «знову виникати, з’являтися», адже для 
того, щоб створити нове, потр1бш 1 сировина, 1 шструмент, 1 зразок того, як це 
нове побудувати.
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Вивченняактивноел ресуравпередбачаепередуам введения чинника 
часу. У розпорядженш укра!нських дослiдникiв на сьогодш е фактографiчнi 
джерела, яш д;иоть змогу вивчати склад, спектри функцют^вашм та актившсть 
словотворчих ресурав на рiзних часових зрiзах i в рiзних суспiльних обставинах 
побутування украшсько! мови. Це: комп’ютерний морфемно-словотвiрний фонд 
украшсько! мови (далi -  МСФ), формування якого розпочалося пвд керiвництвом 
Н.Ф.Клименко в 1988 р. у вщдш структурно-математично1 лшгвютики 1нституту 
мовознавства1м.О.О.Потебт НМ ! Укршни (з 2011 р. цей колекгив працюе в 
1нституН украшсько! мови НАН Укра!ни). Цей фонд дае картину словотворчих 
ресурс1в украшсько! мови, засвцщену авторитетными й погазовими за сво!ми 
реестрами словниками, виданими протягом 1970-1989 рр. Зокрема, серед джерел 
фор^вання МСФ -  2-томнтш «Частотный словник сучасно! укршнсько! худолшьо 1 
прози» за редакщею В.С.Перебийнiс (К., 1981), в основi якого пiвмiльйонна 
виб!рка текспв,показових для стану украшського лексикону середини XX 
столгття. Реестр ^ в  МСФ, який налiчуе понад 177 тис. одиниць, дае змогу 
судити про cловoтвopчi ресурсы ново! укра1нсько1 мови вщ 1.П.Кот1иревського 
(к1нець XVIII ст.) до кшця 1980-х рошв, враховуючи новi слова, вмiщенi в таких 
джерелах форму вання фовду, як додатокна лттери А-П до Х1томуакадем1чного 
тлумачного «Словника украшсько! мови» (К., 1980; далi -  СУМ) та орфографiчна 
истина «Словника-ддввдника з гфавопису та словов>тав;шня» С.ГГоловаи^ка 
(К., 1989). Для роботи з реестром ми разом з математиком-програмктом 
В.С.Карпшовс ьким створиош спецiальну iнформацiйно-пошукову дослiдницьку 
систему «МОРФОЛОГ» [Картловська 2006: 94-106].

Рис. 1. Головне меню системи «МОРФОЛОГ».

Запропонований iнтерфейс (див. рис. 1-3) дае змогу вивчати склад ресурав 
укратнського морфологiчнош словотворення за широким спектром 1х формальних,
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семантичних 1 функщональних характеристик (позиц1йних, комб1наторних, 
частотних), у межах тишв 1 клас1в морфем, а також у словотв1рних рядах 1 гн1здах. 
Ресурси сучасного украшського семантичного (внутр1шнього) словотворення 
-  окрема важлива тема, що потребуе в1дпов1дних процедур анал1зу тенденц1й 
розвитку семантики сл1в. Вкажемо тут лише на необхвдшсть розр1знення процес1в, 
що ввдбуваються в межах системи украшсько! мови, 1 насл1дк1в прихованого 
запозичування, як1 часом з огляду на спшьшсть семантичних зм1н у мовах важко 
бувае розр1знити, пор.: прозорий в новому значенш «законний, чесний» (прозорий 
тендер, прозора ек о н о м ^)  або артикулювати в значенш «ч1тко виявляти, 
формулювати» (артикулювати думку (ставлення до чогосъ, ттереси).

Рис.2. Меню в1мга «Афжсальш модели).

Рис.3. Фрагмент гшзда сл1в з коренем бш 1-.



Активш ресурси сучасного украшського словотворення 101

Зауважимо також, що сучаснi укршнсьш елекгроннi ресурси уможливлю- 
ють вивчення функцiонування словотворчих ресурсiв в шторичнш перспекгивi. 
Наприклад, корпус словникiв Х1Х-першо! половини ХХ ст., який тдготувало 
i безкоштовно удоступнило в 1нтернел (див. сайт www.r2u.org.ua) ки!вське 
видавництво «К.1.С. («Ки!в-1нформ-Сервш»), дае змогу вивчати словотворчi 
ресурси укрансько! мови цього часу в зютавленш з !х долею в украшському 
лексиконi друго! половини ХХ ст., яку унаочнив уже згадуваний МСФ. Водночас 
комп’ютерний фонд iнновацiй в украiнськiй мовi (далi -  КФ1), який колектив 
вiддiлу структурно-математично! лiнгвiстики 1нституту укрансько! мови НАН 
Украни формуе ввд 2006 р. за матерiалами укранських ЗМ1, художньо! i науково! 
ллератури, публiцистики, укранськомовно! шгернет-комушкаци, подае тенденци 
використання наявних словотворчих ресурсiв та !х оновлення в сучаснiй мовнш 
практицi.

МСФ з його детальним описом словотворчих ресурав украшсько! мови на 
кшець ХХ ст. слугуе нам еталоном для зiставлення з !х станом у першiй половиш 
ХХ ст. i на початку ХХ1 ст., за вже понад 20 рок1в функцiонування украшсько! 
мови в статус мови держави. Унаслщок такого зiставлення словотворчi ресурси 
укра!нсько! мови на початку ХХ1 ст. подшяемо на наявнг в попередньому станг 
мови, тобто засввдчеш МСФ, нов1 та в1дновлен1, або не засввдчеш у МСФ, але 
наявш в корпус «К.1.С». МСФ зафшсував для створення понад 177 тис. слв  
(простих i складних) 21363 кореш (йдеться про морфи), 145 префшсв, 2426 
суфiксiв, 42 флексп та 9 мiжкореневих прокладок (формативiв). Для з’ясування 
характеру реалiзацп окремих морфем у структурi слова було визначено спектри 
властиво! !м омографи (варiювання змiсту в межах одше! форми) та варiантностi 
(варiювання форми в рамах того ж змюту). Спектри формального й семантичного 
варшвання словотворчих ресурсiв цiкавлять нас не лише в аспект параметрiв !х 
системно! оргашзаци, упорядкування, а й з погляду збереження в сучаснш слово- 
твiрнiй номшацп типологiчних рис укра!нсько! мови, виявлених у словотвiрнiй 
морфотактицi та морфонологп. Наприклад, для корешв встановлено, що спектр 
!х омографiв може мiстити вщ 2 до 14 одиниць (коршь пол- у словах поле, полиця, 
пола, ватерполгст, космополгт, монополгя, бтополя та ш.), а ряд варiантiв -  вщ 2 
до 21 одинищ (аломорфи кореня вод- у словах водити, вести, провгдник, вождь, 
проводжати, вожатий, в1жки, поводдя тощо).

Отже, засоби словотворення розглядаемо в опозищях: 1) варiабельнi- 
неварiабельнi (за формою та/або змiстом), 2) одно-багатофункцiональнi, 3) 
складньпросл, 4) питомi-запозиченi, 5) продуктивш-непродуктивш, 6) активнь 
неактивнi. При цьому спираемося вже на досить давню традицiю розрiзнення 
продуктивностi й активносл засобiв словотворення. У термiнах М.Докулша це 
опозицiя системно! продуктивностi як шльшсно! переваги певного словотворчого 
засобу в рамах системи мови, як вимiр його словотвiрного потенцiалу та 
емтрично! продуктивностi як реалiзацп цього потенщалу у сьогочаснiй мовнiй 
практищ, к1льк1сний вимiр його продуктивностi в межах тексту. Взаемозалежшсть 
системи мови й мовно! практики (тексту), з одного боку, виявляе тиск системи 
на вибiр мовцем ресурсу для створення нового слова, а з шшого, -  тиск завдань 
мовно! практики, мовних смашв спiльноти на систему словотворчих засобiв, !!
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склад 1 прюритети в ном1нуванн1. Переб1г цих процеав ввдбувасться в рамах 
загальних тенденцш розвитку як украГнськоГ, так 1 шших слов’янських мов: 
штернацюнал1зацц-нацюнал1зацц, штелектуал1зацц-демократизацц, генерал1зацд- 
диференщацд мовних засоб1в, динам1ки мовних норм [Ohnheiser 2003; Клименко/ 
Картловська/Кислюк 2008].

Як «здатшсть морфеми (кореня, аф1кс1в) брати участь у творенш нових сл1в 
або граматичних форм» трактуе и активн1сть Н.Ф.Клименко [Клименко 2007: 392]. 
Такого ж погляду на актившсть словотв1рного типу як на «здатшсть поповнювати- 
ся новими похвдними словами» [Активность словообразовательного... 2008: 504] й 
словотв1рно! модел1 як ГГ здатност1 «слугувати зразком для створення нових сл1в» 
[Активность словообразовательной. 2008: 505] дотримуються й автори одного 
з останшх енциклопедичних словнишв-доввднишв з лшгвютично! термшологд 
за редакц1ею О.М.Тихонова й Ы.Хашимова.

Анал1з новотвор1в дае тдстави вид1лити к1лька тип1в активност1 наявних, 
нових 1 в1дновлених словотворчих ресурав 1 з ’ясувати Гх причини:

1. Стабшьна активн1сть. Саме такий тип активност1 св1дчить про належн1сть 
певного словотворчого ресурсу до стабшьного ядра словотв1рно! системи мови 
1 водночас про його провщну роль у пвдтриманш типолог1чних рис украГнськоГ 
словотв1рноГ номшацд. Як засв1дчують украГнсьш словники Х1Х-ХХ1 ст., ста- 
б1льну актившсть у творенш нових яшсних 1 ввдносних прикметник1в виявляють 
суф1кси -н(ий)/-льн(ий), -ов(ий)/-ев(ий)/-ев(ий), -ськ(ий)/-iвськ(ий), однак 
характер вияву тако! активност1 в них р1зний. Це дае змогу встановити саме Гх 
анал1з у межах певних семантико-функцюнальних ряд1в. У переважн1й бшьшосп 
сп1льнокореневих пар вони виступають як дублети 1 в загальн1й мовнш практиц1 
так1 прикметники вживають як взаемозамшш конкуренти [Таран 2011]. У цьому 
переконують так1 новотвори, як мережевий -  мережний, есемесовий -  есемесний, 
дайджестовий -  дайджестний, бгзнесовий -  бгзнесний, ттернетний -  ттерне- 
товий -  ттернет1вський та ш. у рол1 означень тих самих сл1в, пор.: мережева 
-  мережна пошта (етикет, адреса, сервгс). М1ж тим на актившсть цих суфшав 
можуть впливати як внутршньо-, так 1 позамовш чинники, зокрема, закони ук
раГнськоГ словотв1рноГ морфонологд та морфотактики або нормативн1 настанови 
певного часу чи навиъ мовна мода. Наприклад, в1дсутн1сть прикметник1в 1з 
суфшсом -н(ий) в[д 1менник1в з основами на приголосш, зокрема задньоязикове 
г, спричинюе д1я закону милозвучност1, який блокуе творения прикметник1в з цим 
суфшсом з метою уникнути скупчення приголосних на стику основи й суфшса. 
Кр1м того, б1льшу актившсть суфшса -ов(ий) в творенн1 прикметнишв в[д Гмен- 
ник1в тако! форми тдтримуе також тенденц1я збер1гати без морфонолопчних 
зм1н 1ншомовну основу, пор. наявшсть прикметник1в емейловий, бодиб1лдинго- 
вий, рейтинговий та шших 1 вщсутшсть прикметнишв на кшталт *емейльний, 
*бодибтдинжний, *рейтинжний. Водночас втрата активност1 суфшса -н(ий) у 
творенн1 прикметник1в в[д 1менник1в (в1дд1есл1вних 1 в1д1менникових) 1з суф1ксом 
-к- у ф1нал1 основи 1 зростання активност1 суф1кса -ов(ий) зумовлене зм1ною в 
норм1 сучасного украГнського словотворення, Г! в1дходом в[д калькуваиия росш- 
ських зразк1в. Крайшм виявом усунення таких кальок стае замша словотворчого
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ресурсу. Щодо обговорюваних прикметнишв, то 1х у сучаснш норм1 утворюють 
ввд 1менникових основ з1 збереженим суфшсом -к- у фшал1 основи. Завдяки цьому 
вщновлено й актив1зовано питом1 модеш 1х творения. Ниш в кодифшованому 
корпус укра1нсько1 мови прикметники виставковий, посадковий I под1бш до них 
замшили виставочний { посадочний. Зам1ну словотворчого ресурсу пвд тиском 
змши норми спостершаемо й у прикметниках розливний, перев’язувальний, зн1- 
мальний, утворених безпосередньо в1д д1есл1в, а не в1д в1дд1есл1вних 1меннишв, 
як прикметники розливочний, перев ’язочний, зйомочний, не блоковаш рашше 
нормою. Бшьшшть прикметник1в, що прийшли на зам1ну блокованим сучасною 
нормою, вже були в украшському лексикону отже, цей ресурс словотворення 
можна вважати вщновленим, актив1зованим. Ц  групи сл1в невипадково стали 
ниш об’ектом пильно! уваги украшських мовознавщв, бо на початку 1930-х 
рошв вони серед шших розряд1в лексики потрапили «шд обстрш» борщв «з 
нацюналютичним шшдництвом на мовному фронп» [див. ввдповщш документи 
партшного кер1вництва тогочасно! Укра1ни, так зваш «репресивш бюлетеш» в: 
Кубайчук 2004: 139-168], а отже, ниш передуем зазнають анал1зу в нових об- 
ставинах функцiонуваиия мови й вщновлення як вияв оргашки й самобутносл 
украшського словотворення.

У зв’язку з конкуруванням словотворчих ресурав у сучаснш мовнш прак- 
тищ постае проблема анал1зу р1зного характеру його переб1гу 1, ввдповщно, 
р1зних його наслщшв, а саме: 1) блокування одного 1з ресурав з наступним 
його вилученням; 2) 1х р1вноправного сшвюнування 1 3) використання ресурав 
1з семантичними та стилштичними конотащями, як1 стимулюють 1х семантико- 
функцюнальну та комушкативно-прагматичну диференщацш. Групи спшь- 
нокореневих 1 спшьнофункцшних лексем ставлять 1 завдання з’ясування м1ри 
активносл способ1в словотворення для забезпечення нових потреб номшацп. 
Це доводить ниш сшвшнування в украшському лексикош композилв, простих 
афшсальних пох1дних 1 словосполук, утворених на спшьнш поняттевш основ1 
з можливим розмалтям 1х граф1чного оформлення, напр.: ттернетне радю \ 
ттернет-радю; емейл, мейл -  електронна пошта -  електронка -  ЕП I е-пош- 
та; SMS/sms/СМС/смс/есемес/еСеМеС -  есемеска/еСеМеСка/SMS’ка/смс-ка { 
SMS-nовiдомлення/смс-nовiдомлення або есемесне повгдомлення, повгдомлення 
есемескою. З приводу бшьшо! ввдповвдносл таких новотвор1в типолопчним рисам 
украшсько! словотв1рно! номшацп, а також з приводу кодифшацп !х написання 
в украшютищ точаться гостр1 дискусп [Клименко 2003; Таран 2011: 218-231]. 
Беззастережш докази дасть лише всеб1чний анал1з мовно! практики в и з1ставленш 
саме з ресурсами словотворення, що виказують стаб1льну актившсть, системна 
пвдтримка новотвор1в.

2. Набута актившсть (актив1зашя). Прикладом 11 може бути укра!нська 
суспшьно-поллична лексика з 11 оперативною реакщею на сощальш змши. 
Наприклад, короткочасну актившсть виявляють основи номшацш, пов’язаних з 
певними реал1ями й процесами строкатого ниш украшського полггикуму. Такий 
тип активносл засввдчили як база словотворення слова коалщгя (пор. новотвори 
на зразок коалщада, коалгцгеподгбний, коалщюнер/коалщотст/коалщшник, 
ширококоалщйний, коалщонувати(ся), демкоалщя) або майдан (пор. новотвори
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майдатвецъ, майдатвсъкий, майданити, автомайдан (автомайданник), 
постмайданний, домайданитися та шш1).

Цей тип активносп найвиразшше виявляе сьогочасн1 потреби номшацп 1 
пр1оритети реал1заци словотворчих ресурс1в для 1х задоволення. Щодо деяких з 
таких актив1зованих ресурс1в можна твердити про 1х спец1ал1зац1ю у вираженш 
певного значения. Наприклад, 1з 113 суф1кс1в р1зно! складност1 й походження, 
наявних в украшських словотворчих ресурсах для вираження значення особи, 
актившсть, як доводять новотвори, у сучаснш мовн1й практиц1 виявляють лише 9: 
-ник/-льник (мережник, мтингувалъник), -ецьМвець (податювецъ, банювецъ), 
-ер (коалщонер), -ар (м/'тингар, торбар), закршлеш, ут1м, за р1зними тв1рними 
базами. Таку ж семютичну перевагу -  актившсть, як правило, продуктивних 
ресуршв, уже наявних у систем1 мовр спостер1гаемо в ус1х оновлюваних ниш 
категор1ях 1 розрядах сл1в р1зних частин мови. Скаж1мо, переважну бшьшють 
нових д1есл1в утворено за допомогою суфшшв -ува- (близнюкувати, ветувати) 
{ -и- (майданити, пiарити).

Засоби словотворення набувають активност1 1 у зв’язку з необх1дн1стю про- 
ф1лювання вщомих 1 нових понять. У деяких групах бачимо новотвори-внутр1шн1 
запозичення, тобто одинищ, що вже були наявш ран1ше й нин1 повертаються 
до активного вжитку з пасивного словникового складу. Наприклад, СУМ на 
початку 1970-х рошв умютив до свого реестру лише прикметник документалъ- 
ний з1 значенням ‘який е документом’ з прикладом документалъне свiдчення { 
його вщтшками-уточненнями ‘який грунтуеться на документах’ з прикладом 
документалъна сторона справи, документалънi дат та ‘властивий документам, 
такий, як у документах’ з прикладом документалъна переконливттъ. Словоспо- 
луку документалъний фшъм у цьому джерел1 подано як фразеолог1зовану 1 таку, 
що охоплюе вс1 назван аспекти семантики цього суто вщносного прикметника. 
Прикметник документалъний як единий, що виражае ознаку за ввдношенням до 
документа, подали 1 деяш академ1чн1 словники 1920-1930 рок1в, зокрема «Право- 
писний словника) Г.Голоскевича (1930) 1 «Словник чужомовних сл1в» 1.Бойкова, 
О.1зюмова, Г.Калишевського, М.Трохименка (1932). Останне джерело вказуе на 
його латинський етимон 1 вид1ляе таких два аспекти його значення: 1) що мае 
значення документу 1 2) документом угрунтований.

Натомють низка словнишв цього ж перюду, зокрема академ1чний «Росш
сько-украшський словник» за редакщею А.Кримського та С.£фремова (1924
1932) поруч з документалъний вм1щуе й прикметник документовий. Показово, 
що його послщовно залучають до сво!х реестр1в саме фахов1 словники цього 
часу, зокрема «Росшсько-украшський словник дшово! мови» М.Дорошенка, 
М.Станиславського 1 В.Страшкевича (1930) та «Росшсько-украшський словник 
правничо! мови» В.1.Войткевича-Павловича 1 Г.Д.Вовкуш1вського за редакщею 
А.Кримського (1926). Останнш подав його в склад1 словосполуки документовi 
данi та и поясненням дат, що е в документах. У сучаснш украшськш мовн1й 
практиц1 вживано вже три прикметники з основою документ-: документалъний, 
документний \ документарний, причому, документний замшив створений рашше 
документовий. Два останш доводять тенденц1ю до уточнення характеру ознаки 
за И в1дношенням до цього об’екту, що й виявляють р1зш суф1кси в склад1 таких
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спшьнокореневих прикметнишв. Якщо документный ниш називае ознаку об’екта 
за його ввдношенням до документа узагальнено (документный потiк, документ
на комунiкацiя (лтгв^тыка, класыфiкацiя, тформацшно-пошукова система), то 
прикметники документальный i документарный И конкретизують, пвдкреслюють 
рiзнi аспекти тако! ознаки. Наприклад, останнiй уживано нинi лише в баншвсь- 
ко-фiнансовiй сферi. Вш становить наслвдок адаптування за допомогою суфшса 
-н(ий) до системи украшсько! мови англiйського прикметника documentary, пор.: 
documentary letter o f  credit «документарний (товарний) акредитив», documentary 
bill «документарний (документований) вексель»). Вiн називае ознаку об’екта за 
мiрою його забезпечення належними документами, пор. також документарт/не- 
документарм розрахункы (платеж). Зауважимо, що це нове запозичення виявляе 
ще одну стабiльну активну функцш суфiкса -н(ий) -  його участь в адаптуванш 
запозичених прикметникових основ, пор. вже наявш в укра!нському лексиконi 
вульгарный, серйозный, лапiдарный i новi транспарентный, ф ’ючерсный.

Новi ресурси украшського словотворення, що набувають активносп, ввдповь 
дають передусiм на потребу в аспектуалiзацu нових i вже вщомих понять. Напри
клад, новi основи-префшсо!ди бiля- (бшявладный), довкола- (довколанауковый) не 
лише поповнили групу засобiв для означення перебування поблизу когось, чогось, 
а й посилили оцшний (переважно негативний) заряд таких прикметнишв. Вони 
пвдтримали вже наявну в цш групi ресурсiв тенденцш до семантико-функцю- 
нально! диференщацн засобiв словотворення, зокрема, закршлення вже наявних 
грецьких префiксiв пери- i пара- за професшним лексиконом i втрату активносп 
префшсощв круг-/круж- (у сучасному вжитку залишилися лiченi слова на взiр 
кругосвiтнiй, кружханок) та префiкса о- (непродуктивний розряд слiв на кшталт 
оюст, осоння). До таких активних нових ресурсiв належать i вже вiдомi основи 
у функцп суфшсощв -структура (держструктура, бiзнес-структура, медiа- 
структура), -прослр (iнтернет-простiр, кiнопростiр, медiапростiр), -залежний 
Чнтернет-залежный, наркозалежный, полiтзалежный) та ш.

3. Втрачувана активнiсть. I! можна спостерегти на прикладi груп номь 
нацiй-конкурентiв, де перевагу здобувае одна з похщних одиниць, призводячи 
водночас до послаблення активност iнших спшьнофункцшних засобiв слово
творення. Наприклад, ниш спостершаемо активiзацiю творення назв ошб вiд 
дiеслiв, а отже, активiзацiю в певних конкурентних групах суфшса -льник i 
втрату активностi, пасивiзацiю суфiксiв -ар , -овець або -ник, за допомогою 
яких назви утворювано не лише вщ дiеслiв, а й вiд iменникiв або прикметнишв, 
пор. мiтынгуваты-мiтынгувальнык (i мiтынг-мiтынгар, мiтынговець), высту- 
паты-выступальнык (i выступаты-выступнык, выступовець). Проте зауважимо, 
що той самий зашб словотворення може в рiзних розрядах похщних виявляти 
рiзнi типи активностi. Наприклад, суфiкс чвець, неактивний у створеннi вщ- 
дiеслiвних назв осiб, виявляе високу актившсть у вiдiменникових назвах (РУХ- 
рухiвець, ДА1-ДА1вець, Януковыч-януковычiвець, БЮТ-бютiвець, пiар-пiарiвець, 
iнтернет-iнтернетiвець та ш.).

4. Втрачена актившсть. I!, як ми вже зазначали вище, спричинюють суспiльнi 
змiни й динамта словотвiрноl норми. Так, суспшьними змiнами викликано втрату
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активност основ радяшзм1в на зразок рад- (ввд радянський), колгосп-, комсомол-, 
ленiн-. Натомють змши в словотв1рнш норм! спричинюють втрату активност 
таких засоб1в словотворення, як суфшси -чик/-щик або основи складних при- 
кметник1в внутрi-, двох- (трьох-, чотирьох- тощо), префшс обез-. 1х беззасте- 
режно вилснили !з сучасно! мовно! практики суфшси -ник (комп’ютерник, а не 
компьютерщик), -ач (давач, а не датчик), основи внутрш ньо- (внутршньовен- 
ний, а не внутр1вентй), дво- (три-, чотири-) (дво-, три-, чотириповерховий, а не 
двох-, трьох-, чотирьохповерховий), префшси з-/зне- (знесилити, збезчестити, 
а не обезсилити, обезчестити).

Проте радяшзми як база словотворення демонструють строкату картину 
побутування в сучасному укра!нському лексикош: ввд повно! втрати активност 
до набуто! активност завдяки шшому значенню. Досить пригадати хоча б так1 
приклади, як сучасш укр. бшьшовик -  меншовик стосовно бшьшосп чи меншосп 
депутапв Верховно! Ради Укра!ни або слово партгя, позбавлене вдеологеми «пар- 
т1я комутспв». Таку лексику можна розглядати як активний ресурс сучасного 
укра!нського ! в ц1лому слов’янського експресивно-ощнного словотворення, 
про що св1дчать таш укра!нськ1 новотвори на основ! хоча б слова комунгст, 
засввдчеш в укра!нських ЗМ1 останн1х 20 рошв незалежност1, як декомун1зац1я 
(влади), комутстер (екс-комутстер), комуновождь, екс-комутст, посткомунгст, 
посткомутстичний (блок, £вропа, елтга, кра!на, чищення)), суверен-комун1ст, 
неокомутстичний (приманки).

Запропонований категоршно-функцюнальний п1дх1д до анал1зу словотвор- 
чих ресурав укра!нсько! мови з погляду !х активност1 у мовн1й д1яльност1 сучас
ного сусп1льства використовуемо для опису системи укра!нського словотворення в 
новш академ!чн1й «Граматиц1 укра!нсько! мови», над якою працюе нин1 колектив 
сшвробинишв 1нституту укра!нсько! мови НАН Укра!ни та професор1в ушверси- 
телв Укра!ни. Вивчення функц1онування активних наявних, нових ! ввдновлених 
словотворчих ресурав укра!нсько! ном1нац!! доводить необх1дн1сть системного 
пвдходу до з ’ясування причин !х р1зно! активност1 у мовн1й практицр !х рол! в 
оновленн1 номшацшного корпусу укра!нсько! мови. Такий анал1з неминуче пе- 
редбачае з!ставлення активних ниш ресурав словотворення з попередшм станом 
словотворчих ресурав укра!нсько! мови, яке ! дае змогу виявити чинники, що 
сприяють !х активносл в сучасн1й мов1 або !"! стримують.
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Евгения А. Карпиловская

АКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Р е з ю м е

Объектом рассмотрения в статье являются активные словообразовательные ре
сурсы современной украинской номинации. Анализ новообразований дает возможность 
определить функциональный потенциал средств выражения отдельных категориальных 
и разрядных словообразовательных значений, их градацию, спектры действия и продук
тивность. Таким образом очерчены ядро и периферия отдельных категорий, разрядов 
производных и словообразовательной подсистемы современного украинского языка, 
проявления динамики ее словообразовательной нормы. Особое внимание уделяется усло
виям формирования новых ресурсов украинского словообразования, причинам пассиви- 
зации/активизации уже имеющихся средств, а также конкуренции ресурсов, в частности, 
собственных и заимствованных (освоенных и осваиваемых). Выделены различные типы 
активности словообразовательных ресурсов: 1) стабильная; 2) приобретенная (активиза
ция); 3) утрачиваемая (пассивизация) и 4) утраченная. Для анализа языкового материала 
используется исследовательская система «МОРФОЛОГ», созданная для работы с ком
пьютерным морфемно-словообразовательным фондом украинского языка в Институте 
украинского языка НАН Украины.


