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Динамічний розвиток українського суспільства кінця ХХ – початку 

ХХІ ст – розвал тоталітарного Союзу, утворення і розбудова держави, 

проникнення в Україну нових реалій західного світу після падіння «залізної 

завіси» змінює умови функціювання української мови: відбувається 

розширення її функційних сфер як мови зі статусом державної, 

прискорюються темпи мовних змін, відбувається процес активізації 

вживання іншомовних слів. Водночас дослідники зазначають появу 

«тенденції до перегляду, ревізії кодифікованих норм і відповідно до спроби 

їх змінити» [13, 158]. Така тенденція притаманна передусім сфері 

неологічного словотворення, зокрема стосується активізації явища мовної 

економії. 

Заощадливість у сфері словотвірних процесів, як зазначає А.М. Нелюба 

[9, 8], − це явище, що є однією з номінативних ознак української мови, яке, 

ґрунтуючись на мовних і позамовних суперечностях, втілюється через 

зовнішньо-кількісні, формальні (експліцитні) і приховані (імпліцитні) 

показники заощадження словотвірних засобів.  

Мета дослідження – визначити продуктивність видів черезкрокового 

словотворення, з’ясувати основні тенденції в розвитку цього явища, 

окреслити стильову сферу його поширення. 

Предмет вивчення – новотвори української мови, що виникли 

внаслідок черезступеневої деривації. 

Матеріалом вивчення стали словники словотвірних інновацій, 

укладені А. М. Нелюбою (2004, 2014). 

Відповідно до мети сформульовані такі завдання: 

 визначити погляди мовознавців на явище мовної економії; 

 з’ясувати сутність явища черезкрокового словотвору; 

 виокремити зі словників А.М. Нелюби корпус неолексем, що виникли в 

процесі черезкрокового словотвору; 

 скласифікувати новотвори за семантико-словотвірними особливостями; 
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 з’ясувати продуктивність/ непродуктивність певних словотвірних 

типів; 

 проаналізувати стильові сфери поширення цих одиниць; 

У сучасних мовознавчих студіях економія належить до явищ із 

«невизначеним» лінгвістичним статусом, саме тому дослідження економних 

явищ і засобів здебільшого обмежують одиницями з формальною 

пропорцією «довге/коротке», «ціле/утнуте», а саму економію ототожнюють 

із економією мовних (чи мовноенергетичних) зусиль. 

Неоднозначність мовної економії зумовлена трьома основними 

причинами: відмінностями у витлумаченні рушійних сил, механізмів і умов 

економії, потрактуванням сутності, результатів і видів економії, 

різноназиванням (термінопозначенням) явищ економії [8, 40]. 

Засновник теорії економії в мові А. Мартіне в основі всіх явищ і змін у 

мові вбачав постійну «суперечність між властивими людині потребами 

спілкування, вираження та її намаганнями мінімалізувати свою розмовну й 

фізичну діяльність», що так само «можна розглядати як рушійну силу мовних 

змін» [6, 532]. Намагання мовця економити зусилля в користуванні 

мовленням – одна з причин зміни мови [6, 392]. 

Лінгвістична економія – це поєднання таких наявних сил, як звільнення 

мови від зайвого («принцип економії»), виділення потрібного («принцип 

емфази») і збереження наявного. 

Економія є мовною універсалією й відображена в утворенні різних 

конкретних «вторинних» одиниць, які порівняно з наявними «первинними» 

мають меншу кількість елементів (звуків, складів, морфем, слів) – 

експліцитна економія. Це явище на рівні словотвірної номінації ґрунтується 

на визначенні економії як кількісних змін у напрямку зменшення 

формальної, матеріальної структури в парі твірний номен → похідний номен. 

Імпліцитні показники тримаються на чітко виражених противагах: 

симетрія та асиметрія, аналогічність та парадигматичність, сталість та 

змінність засобів. Імпліцитна економія втілена в парадигматичному 
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вирівнюванні, у можливості повторного використання моделей, у залученні 

до словотворення несловотворчих засобів, у гніздових і парадигматичних 

лакун в черезкроковому словотворенні. 

Щодо черезкрокового словотворення в лінгвістиці висловлюються різні 

думки, аж до заперечення існування. Так, зокрема, А. Моїсєєв зазначає: «Ні 

того, ні того явища (черезкрокового словотвору і відповідно множинності 

словотвірної структури слів) у мові, по-моєму, немає. Поняття 

черезкрокового словотворення є логічно суперечливим: якщо якусь ланку в 

словотворенні пропущено, то її, відповідно, уже немає, і її не треба 

враховувати ні в словотвірному аналізі, ні в словотвірному словникові» [8, 

88]. 

Незважаючи на такі міркування, черезкрокове словотворення 

здебільшого визнають об’єктивним, реальним явищем. Особливо цей погляд 

утвердився в контексті дослідження проблем оказіональності, потенційності, 

інноваційності у словотвірній номінації. Явище появи слів, «у творенні яких 

не бере участі похідне, передбачене системою» [7, 173], тобто в мові немає 

того звукового комплексу, який повинен би сприяти появі нового деривата. 

Явище черезкрокового словотворення є природним. Дериват становить 

мовну єдність, відзначається модельованістю, чіткістю лінійної структури, 

місце елементів яких визначено, закріплено і є незмінним. Пропущений 

елемент у таких ланцюжках зреалізовано наполовину – за відсутності 

матеріальної форми (звукового вираження) повністю зреалізовано семантику. 

Унаслідок цього відбувається розщеплення мотивації: посталий дериват 

формально мотивується вихідним номеном у ланцюжку, а семантично – 

номеном пропущеної ланки. Ці ознаки уподібнюють черезкрокове 

словотворення до нульової суфіксації, відмінність полягає лише в статусі 

пропущеного елемента: у нульовій суфіксації – суфікс, у черезкроковому 

словотворенні – ланка-мотиватор. 

На думку І. Ковалика, черезкрокове словотворення - це «парадигма 

сукупностей спільнокореневих, пов’язаних між собою наростаючою 
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формально-семантичною словотворчою похідністю дериватів…» [4, 326], це 

показник «наростання складності структури їхньої (ряди спільнокореневих 

дериватів) словотвірної формально-семантичної похідності» [4, 326] і 

віддалення деривата від вершини гнізда. Коли ж у словотвірних процессах  

наявна лакуна – пропущено формальну ланку-дериват, кількість ступенів 

залишається незмінною. 

Дібраний зі словників матеріал дозволив класифікувати його з 

урахуванням загальної семантики мотивувального та мотивованого слова та 

категоріального значення певної частини мови. Із огляду на це, виділено такі 

словотвірні групи: 

1.  Іменник                           іменник Кіль- 

кість 
Приклади 

 

а)  Іменник              
дієслово

                іменник 

     абстрактний                            абстрактний 

29 

 

Лірика – 

«лірикувати» - лі 

рикання 

 

б)  Іменник        
іменник абстрактний   

іменник    

     абстрактний                           абстрактний 

7 

Застій – 

«застійник» - 

застійництво 

 

в)  Іменник        
іменник конкретний   

іменник    

     абстрактний             абстрактний 

3 

Блей – 

«блейкер» - 

блейкерство 

 

г)  Іменник                   
дієслово

             іменник 

     конкретний                                абстретний 

27 

Ярлик – 

«ярликувати» - 

ярликування 

 

д)  Іменник       
прикметник відносний

    іменник    

   конкретний                              конкретний 

2 

На мед – 

«намедний» - 

намедник 

 

е)  Іменник           
іменник конкретний

   іменник    

   абстрактний  конкретний 

2 

Детектив – 

«детективіст» - 

детективістка 
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2. Прикметник                           прикметник Кіль-

кість 
Приклади 

 

а) Прикметник 
найвищого ступеня порівняння

прикметник 

відносний                          (відносно-якісний) 

24 

Посадовий – 

«посадовіший» - 

найпосадовіший 

 

3.  Іменник                           дієприкметник Кіль-

кість 
Приклади 

 

а)  Іменник       
дієслово                

дієприкметник 

конкретний                                        

21 

Щука – 

«защучити» - 

защучений 

 

б)  Іменник 
дієслово        

дієприкметник 

абстрактний                                       
7 

Частина – 

«частинити» - 

розчастинити» - 

розчастинений 

 

4.  Іменник                           дієслово Кіль-

кість 
Приклади 

 

а)  Іменник       
дієслово                  

дієслово 

     абстрактний                                        

18 

Комфорт – 

«комфортити»- 

прикомфортити 

 

б)  Іменник       
дієслово                  

дієслово 

     конкретний                                       

15 

Кабінет – 

«кабінетити» - 

закабінечувати 

 

5. Іменник                          прикметник Кіль-

кість 
Приклади 

 

а)  Іменник        
прикметнк якісний

     прикметник 

     конкретний                          відносний 

2 
Мажор – 

«мажорний» - без 

мажорний 
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б)  Іменник        
іменникконкретний

прикметник 

конкретний                 відносний 

2 

Язик – 

«язичник» - 

язичницький 

 

в)  Іменник          
іменник конкретний

    прикметник 

конкретний                                       якісний 

1 

Гегемон – 

«гегемоніст» - 

гегемоністський 

 

г)  Іменник       
дієслово                

прикметник 

конкретний                                   відносний 
3 

Дощ – 

«дощити» - 

продощити» - 

непродощимий 

 

д)  Іменник      
іменник конкретний

прикметник 

абстрактний                               відносний 

2 

Абсурд – 

«абсурдист» - 

абсурдистський 

 

е)  Іменник         
прикметник відносний

прикметник 

абстрактний                                   відносний 

1 

Бітл – 

«бітлівський» - 

небітлівський 

 

 

6. Дієслово                                       іменник 

(Основоскладання 

дієслово+іменник) 

Кіль-

кість 

Приклади 

 

а)  Дієслово        
іменник абстрактний  

іменник    

                                                абстрактний 

2 

 

Слов(а)ли(ти) 

– словолив» -

словоливство 

 

б)  Дієслово       
       дієприкметник

 іменник    

                                                 абстрактний 

4 

Зустрічати – 

«зустрічаємий» - 

зустрічаємість 

 

є)  Дієслово           
іменник конкретний

іменник    

                                                    конкретний 

2 

Бухати – 

«бухалець» - 

співбухалець 
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7.  Іменник                          прислівник Кіль-

кість 
Приклади 

 

а)  Іменник        
прикметнквідносний

     прислівник 

     конкретний                                       

3 

Кінозірка – 

«кінозірковий» - 

кінозірково 

 

б)  Іменник        
прикметник відносний

прислівник 

     абстрактний                                       

2 

Світання – 

«світанний» - 

світанно 

8.  Прикметник                           іменник Кіль-

кість 
Приклади 

 

а)  Прикметник  
іменник конкретний

  іменник    

     якісний                                          конкретний 

2 

Наївний – 

«наївняк» - 

наївнячок 

 

б)  Прикметник         
дієслово                    

іменник    

     відносний                                абстрактний 

1 

Земний – 

«земніти» - 

земніння 

 

в)  Прикметник    
прикметник якісний     

іменник    

     якісний                                    конкретний 

1 

Застійний – 

самозастійний»-

самозастійник 

 

г)  Прикметник         
дієслово

                  іменник 

     якісний                абстрактний 

2 

Негативний – 

«негативізуват» 

- негативізація 

 

9.                              
дієслово

 Кіль-

кість 
Приклади 

 

а)  Дієприкметник         
дієслово

  дієприкметник 

 

1 

Віддалений – 

«віддаленіти» - 

віддаленілий 

 

б)  Прислівник               
дієслово

дієслово 

 

1 

Геть – 

«гетькати» - 

відгетьковувати 

 

в)  Прикметник              
дієслово

       дієприкметник 

якісний   

1 

Емоціональний – 

«емоціоналізувати-

емціоналізований 

г)  Прикметник              
дієслово

дієслово 

якісний   2 

Взірцевий – 

«взірцевувати» - 

взірцевуватися 
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Матеріал дослідження засвідчує, що найбільш продуктивними є 

утворення іменників від іменників із ланкою-мотиватором, вираженою 

дієсловом, зокрема іменників із абстрактним значенням від іменників із 

абстрактним і конкретним значеннями.  

Абстрактні іменники, (утворені як від абстрактних, так і від конкретних 

іменників) творяться за допомогою продуктивного типового словотворчого 

форманта -ацій, -ізацій/-изацій, що з’явився в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

як запозичений суфікс із латинської мови. Нині розширюються виражальні 

можливості цього словотворчого форманта, зростає стилістичний потенціал, 

оскільки nomina actionis зі значенням опредметненої дії широко вживаються 

не тільки в науково-технічному стилі, а й у розмовно-літературному та 

газетно-публіцистичному: химера – «химеризувати» - химеризація, тінь – 

«тінізувати» - тінізація, піар – «піаризувати» - піаризація, порнографія – 

«порнографувати» - порнографізація, релігія – «релігієзувати» - релігієзація, 

Сіон – «сіонізувати» - сіонізація, трамвай – «трамваїзувати» - 

трамваїзація, Молдова – «молдовізувати» - молдовізація. Наприклад: Що ми 

маємо в результаті? Майже повну тінізацію галузі. На біржах продається 

менше трьох відсотків врожаю (ПіК, 28 – 29/03, с. 9). Наслідки 

«порнографізації» усього Інтернету (ПіК, 33/01, с. 39). Нові реалії 

сьогодення є причиною активізації іншомовних словотворчих формантів, що 

й спостерігаємо в широкому функціюванні іменників, утворених за 

допомогою запозичених суфіксів.  

Висока продуктивність у сучасному словотворенні іншомовних 

словотвірних типів із формантом -ація, -ізація/-изація, за твердженням 

О. А. Стишова, «є виявом того, що в дериваційних процесах аналізованого 

періоду досить помітною є тенденція до європеїзації чи, за іншою 

термінологією, до інтернаціоналізації словотвірних типів, що виявляється в 

зростанні активності як твірних основ, так і афіксальних морфем, що мають 

загальноєвропейський або ширше – інтернаціональний характер…» [11, 132]. 
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Українські неолексеми nomina actions із словотворчим форматом -ація,- 

ізація/ -изація широко вживаються для номінування нових соціально 

значущих процесів у житті незалежної України (суверенізація, федералізація, 

екологізація, європеїзація, індексація, гуманізація, інформатизація, 

приватизація тощо). Серед них природними утвореннями видаються й 

деривати, що виникли внаслідок черезкрокового словотворення, наприклад: 

релігієзація, економізація, арміїзація, мобілізація, перекомітетизація. 

Учасники мовного акту навіть не задумуються над тим, чи є в мові дієслово з 

назвою певної дії, оскільки когнітивний процес, який лежить в основі 

словотворчого акту, здійснюється за аналогією до продуктивного утворення 

віддієслівних іменників і не потребує роз’яснення.  

Процес утворення похідних, що виражають загальне словотвірне 

значення опредметненої дії – nomina actionis – передбачає усвідомлене 

контролювання за когнітивними процедурами, зокрема й над використанням 

дериваційних засобів. Вибираючи питомі словотворчі засоби чи 

використовуючи запозичені форманти, оцінюємо їх, потрапляючи водночас 

під вплив т. з. мовної моди, а також тієї соціокультурної ситуації, якою ця 

мода зумовлена.  

Аналізуючи неолексеми із суфіксом -ація, -ізація/-изація, відзначимо 

їхню семантичну та словотвірну неоднорідність. Такі іменники утворюються 

переважно від запозичених дієслів, пор.: ізмізація ← ізмізува(ти), 

люмпенізація ← люмпенізува(ти). Наприклад: Прийом ізмізації опонента 

полягає в тому, що ви приписуєте опонентові якийсь «ізм» або краще – 

кілька «ізмів» (Ю. Івакін Прийом полемічного карате). У руках незначного 

числа співвітчизників зосереджено майже всю реальну власність, основній 

же масі населення «належить» люмпенізація (Вітчизна, 9/98). 

Особливістю утворення аналізованих іменників, на думку Т.А. Коць, є 

те, що деривація їх у мові здебільшого без опори на дієслова з суфіксом -

изува-/-ізува-, з якими ці іменники структурно та семантично 

співвідносяться. Черезступінчате творення деревативів із суфіксом -ація, -
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ізація/-изація на ґрунті іменникової мотивації (тінізація, лапкизація, 

економізація, епітетизація, жандамеризація, параболізація, химеризація, 

порнографізація, релігієзація, піаризація) підтримується характером 

вираження дії, яка, як правило, відбувається безвідносно до діяча, тому не 

завжди потребує дієслівного оформлення.  

Тенденція до зростання загальної кількості віддієслівних іменників – 

назв дії зумовила процес перебудови мотиваційних відношень: під впливом 

аналогії у словотвірному ланцюжкові «іменник – відіменне дієслово – 

віддієслівний іменник (назва опредметненої дії)» спостерігається 

пропущення ступеня деривації дієслова і творення іменників – назв дії 

безпосередньо від мотивувальних імен [5, 139]. На рівні діахронії це 

засвідчує наявність мотиваційних відношень «іменник – іменник з 

процесуальним значенням», що є фактом об’єднання в одному словотвірному 

акті лексичної та синтаксичної деривації [1, 120]. 

Зростання загальної кількості віддієслівних дериватів вплинуло на 

регулярність словотвірного типу з формантом -ація, -ізація/-изація, 

зумовило процес творення іменників зі значенням абстрактної дії (процесу) 

безпосередньо від мотивувальних імен, тобто процес вербалізації й 

одночасної транскатегоризації назв дії до класу іменників. 

Аналізуючи приклади з дібраної методом суцільної вибірки зі словників 

словотвірних інновацій, укладених А.Н. Нелюбою, картотеки, ми дійшли до 

висновку, що дедалі продуктивнішим є суфікси -нн(я), -енн(я) в іменниках 

на позначення опредметненої дії. Деривати цього типу творяться від 

іменників, поминувши ступінь від субстантивного дієслова: опопсіння, 

обожіння, ожебраченння, членування, орадянщення, ярликування, розселення, 

батикування, візування. Наприклад: Але є люди, котрі не бажають 

миритися з катастрофічним опопсінням музичної сцени…(ПІК, 12/03). 

Треба лише хотіти слухати голос розуму, а не втрачати час, хист і совість 

на ярликування одноплеменців (ЛУ, 33/89) 
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Зрідка мотивувальними для через ступеневих дериватів на -нн(я) 

виступають прикметники чи прикметникові займенники: буйнування, 

опухначення, іншування. Наприклад: В чому він – отой світ? У крові, у м’ясі? 

В буйнуванні садів? (Але хто їх садив?) (Л. Тома. Харківський сплін). Перш 

за все, через заслуги у справі “обілення” та “опухначення” колишнього 

голови Сумської облдержадміністрації Володимира Щербаня, які віддають 

саме йому (УМ, 16.12.06). 

Іменники такого типу становлять варіацію до вже наявних іменників  

іншомовного походження на -ація. Порівняймо: стандартування – від 

новоутвореного стандартувати (традиційні стандартизувати, стандартизація), 

екстрадування як варіант до екстрадиція. Деривати на -нн-я поширюються 

дуже повільно та непослідовно.  

Зазначимо, що існують й інші моделі черезкоркового творення 

іменників. Це неофіційні (розмовні, професійні, жаргонні) моделі 

відіменникової та відприкметникової деривації з різними суфіксами: -ник, -

ик, -инк, -ець та деякими іншими. 

Ці афікси позначають переважно предмети (з можливою універбацією 

атрибутивних словосполучень) [12, 91] або ж опредметнену назву, ознаку, 

явище. Наприклад: нісенітчинка ← нісенітчина ← нісенітниця; 

напівфактик← напівфакт, фактик ← факт: «Перець» журнал веселий, а 

коли веселитися, трапляється нагода до тих веселощів трохи нісенітчинки 

підсунути (Перець, 13/90). Вони не могли спростувати не тільки факту, а й 

напівфактика (ЛУ, 37/90). 

Особливу продуктивність виявляє словотвірний тип відприкметникових 

прикметників у формі найвищого ступеня порівняння, мотивованих 

іменниками. Формат най-…іш(ий) до семантики таких відносних за 

походженням прикметників уносить якісну сему: вокальний – «вокальніший» 

− найвокальніший, посадовий – «посадовіший» − найпосадовіший, 

апельсиновий – «апельсиновіший» − найапельсиновіший, американський – 

американськіший – найамериканськіший. Наприклад: Припадати б до 
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письменникової мудрості не тільки рядовим читачам, а й тим, хто стоїть 

біля керівного керма і найпосадовішим господарникам ( ЛУ, 10/89). Але біг-

мак вже остаточно став наймериканськішою культовою стравою (ПіК, 

18/03, с. 46). 

Так само творяться віддієприкметникові похідні найгарантованіший, 

найчитаніший, найзарядженіший, найексплуатованіший тощо. 

Словотвірний тип з формантом-ован(ий) активний у відіменникових 

дієприкметниках на позначення ознаки за дією. Пропущені в словотвірному  

ланцюжку дієслова – це потенційні відсубстантивні похідні, мотивовані 

іменниками–загальними назвами предметів і людей: мотуз – «примотузити» 

− примотузований; гарбуз – «згарбузувати» – згарбузований; зірка – 

«зіркувати» – зіркований; цукор – «зацукрувати» – зацукрований; а також 

іменниками з абстрактним значення: атом – «атомізувати» − 

атомізований; гламур – «гламуризувати» – гламуризований. Наприклад: 

Покоління підстрелено в лелечих гніздах, примотузоване до крил вітряків, 

босе по снігу тікало з ешелотів (ЛУ, 1/89)… Номенклатура становила 

реальний, хоча конституційно незримий кістяк атомізованого суспільства 

(ЛУ, 40/91). 

Словотвірний тип із суфіксом -ен(ий)  продуктивний у пасивних 

дієприкметниках на позначення ознаки за дією, спрямованою на об’єкт. Для 

пропущених у ланцюжку дієслів, що структурно пов’язані з 

черезступеневими дериватами, мотивувальними виступають іменники – 

загальні та власні назви. Наприклад: шпориш – «зашпоришити» - 

зашпоришений; сніг – «сніжити» - осніжити» - осніжений; риба – «рибити» 

- «зарибити» - зариблений; щука- «защучити» - защучений; холуй – 

«схолуйщити» - схолуйщити, чумак – «вчумачити» – вчумачений; Нерон – 

«онеронити» – онеронений; Таких «защучених», а просто кажучи, 

запущених водойм у районі 610 гектарів і лише 225 – зариблених (Перець, 

17/82). Купив пучок осніжених конвалій. Взяв «спотикач» на дорогу 

(Ю.Івакін. Балада під знаком скромності). 
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Частотною є черезкроковість і при творенні дієслів від іменників 

(абстрактних, конкретних). Пропущеною ланкою є дієслово недоконаного 

виду, натомість, більшість новодериватів – це дієслова доконаного виду.  

О.О. Тараненко зазначає, що процес «творення або реактуалізації форм 

доконаного виду від форм недоконаного виду відбувається для заповнення 

відповідних номінативно-семантичних лакун [12, 188]. 

Черезступінчасте словотворення дієслів супроводжується префіксацією. 

Саме префікси реалізують творення дієслів доконаного виду з різними 

словотвірними значеннями від дієслів недоконаного виду, похідних від 

іменників. У творенні дієслівних дериватів доконаного виду активну участь 

беруть такі питомі дієслівні префікси, як про-, по-, при-, роз-, за- та інші: 

козлетон – «козлетонити» −  прокозлетонити; комфорт − «комфортити» - 

прикомфортити; піар – «піарити» − попіарити; серенада- «серенадити» - 

досеренадитися; віза – «візувати» - завізувати; помиї – «помийнити» - 

запомийнити. Наприклад: Братва! Зарплату дають! – прокозлетонив 

якийсь гість – акселерат (Перець, 17/90). Ну, а як же все-таки з подільською 

оазою, котра прикомфортила рецидивіста? (Перець, 13/86, с.5) То що ж 

ти серце із мене вийняло? Ти ж мені душу всю запомийнила! (Л. Костенко. 

Зелена пані Гелена) 

Тенденція черезкрокового творення дієслів полягає у прагненні мовців 

до чіткішого вираження завершеного характеру позначуваної дії, але 

мотиваційна основа її цим загалом і обмежується, не виходячи на рівень 

потреб нормотворчого характеру – прагнення до встановлення більш 

«української моделі» [12, 187]. Вона виявляється насамперед у мовних 

сферах, менш скованих нормативними обмеженнями, − у розмовній мові, у 

професійному слововжитку – і увиразнюється в загальнолітературній мові.  

Мовна економія трапляється й при творенні відіменникових 

прикметників. Проаналізувавши картотеку, дійшли висновку, що типовою 

схемою для творення прикметника від іменника з пропущеною ланкою 

творення є така: 
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Іменник самостійна частина мови прикметник                                                                                                  

(абстр./конкр.)        (імен., дієсл., прикм.)              (відн./якісн./присвійн.) 
 

Найбільш характерними для відіменникового творення прикметників 

(якісних і відносних) є суфікси -ницьк-ий,-ськ, (-цьк), -н,-ован та інші.  

Творення прикметників із суфіксом -ницьк-ий, з погляду словотвірної 

мотивації співвідносне з агентивними іменниками на -ник і абстрактними 

іменниками на –ництво [12, 146]. Так, прикметник державницький за своєю 

семантико-словотвірною мотивацією співвідносний із іменниками 

державник і державництво, просвітницький – просвітник, просвітництво. 

Наприклад: Державницька ідея (тобто це ідея державника, перейнята 

державництвом) занепала під кінець століття (ЛУ, 8.11,2001); Треба 

створити просвітницьку систему (Д, 12.10.2012). 

Зазначимо, що за допомогою суфікса -ськ черезкроково утворються 

прикметники всіх розрядів: якісні, відносні, присвійні. Пор.: гегемон - 

«гегемоніст» - гегемоністський; абсурд – «абсурдист» - абсурдистський; 

бітл – «бітлівський» - небітлівський. Наприклад: І у такому контексті 

зовсім немає бажання згадувати абсурдистське свято споріднених міст, яке 

припадає на 28 квітня (ЛУ, 9.18, 2001). 

Прикметники, корелятивні з іменниками на –ія, вступають у 

конкуренцію з більш уживаними або й давнішими формами з формантом -

ичн(ічн)- та деякими іншими, ускладненими інтерфіксацією, з формантом      

-ейськ та ін. Наслідком цього є те, що процес творення відносних 

прикметників від іменників зазначеного структурного розряду набуває ознак 

дедалі регулярнішого словотворення, хоча причини, спонукальні мотиви 

цього явища є, звичайно, психологічно складнішими [13,150]: Азія – 

«азіатський» - азійський, Венеція – «венеціанський» - венеційський. 

Наприклад: Стрибок азійських тигрів змінив економіку країн Далекого сходу 

(УС, 2.10.1997). 

Прикметниковий, а тим більше дієприкметниковий суфікс –н вважається 

власне українським, хоча й поєднується з основами запозиченої лексики: 
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мажор − «мажорний» − безмажорний; гетеросексуал – 

гетеросексуалізувати» − гетеросексуалізований. Наприклад: Натомість 

вони кажуть, що намагаються допомогти «безнадійно депресованим в 

стереотипах статі» сестрам, що були, мовляв, примусово 

гетеросексуалізовані ( ПіК, 30-31/03). 

Для творення присвійних прикметників черезкровість майже не 

характерна: На ній [відеокасета] «бітли» виконують п’ять «небітлівських» 

пісень (ПіК, 7/03). 

Звичайно, у порівнянні з черезступінчатим творенням іменників від 

іменників продуктивність творення прикметників набагато менша. Це 

зумовлено тим, що прикметники характеризують безпосередньо сам предмет, 

що, зазвичай, є сталим, не зазнає змін.  

Подані нижче словотвірні групи є малопродуктивними щодо їхньої 

участі в процесі словотворення, спричиненого мовною економією. 

Трапляються лише поодинокі випадки черезкрокового творення самостійних 

частин мови. Тому детального аналізу ці словотвірні групи не потребують. 

Дієслово            іменник:    бухати – «бухалець» − 

співбухалець; 

Іменник            прислівник: світання – «світанний» − 

світанно; 

Прикметник     іменник:     земний – «земніти» − 

земніння; 

Прикметник дієприкм.: віддалений – «віддаленіти» − 

віддаленілий.  

Мовна економія – це універсальна властивість, що відображає 

загальномовні закономірності та є ознакою самої мови: економні механізми, 

властивості та явища зумовлені самою природою мови і реалізуються на 

різних її рівнях [8, 40]. 

Найпоширенішим виявом мовної економії є черезкрокове 

словотворення. До черезкрокових процесів залучено найрізноманітніші 
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лексико-тематичні групи, різні за походженням основи, а словотвірною 

базою можуть слугувати слова, словосполучення, абревіатури. Традиційно в 

дериватології визначають види обмежень, спираючись на причини їхнього 

існування; відповідно виділяють причини мовні і позамовні. Серед 

позамовних причин – традиційність комунікативних актів, шаблонність і 

стереотипність самих актів і мислення, відносність людського пізнання і його 

обмеженість, індивідуально-смакові особливості мовця (особи, мовного 

колективу, певної епохи) та їхня детермінованість часом і соціальними 

змінами [6, 451]. 

Звичайно, не нехтуючи позамовними обмежувальними чинниками, у 

словотвірних дослідженнях віддається перевага власне мовним, з’ясування 

суті яких уможливлює відповіді на цілу низку актуальних у словотвірній 

номінації питань − словотвірні можливості мови стають безмежними.  

Усі дібрані нами зі словників словотвірні моделі мають однослівну 

основу, що відзначається великою кількістю дериватних різновидів, появою 

нових суфіксів і конфіксів із мінливим статусом (у разі заповнення лакуни ці 

словотворчі засоби розпадаються навпіл), формуванням нових словотвірних 

типів і специфічних словотвірних значень.  

Провівши аналіз матеріалів картотеки, з’ясували, що 

найпродуктивнішими моделями черезкрокового словотворення є: 

1.  Іменник            іменник; 

2.  Прикметник     прикметник; 

3.  Іменник            дієприкметник; 

4.  Іменник            дієслово. 

Пропущені лакуни черезкрокового словотворення виявляють постійну 

тенденцію до заповнення, чому сприяє низка чинників: утілення семантики 

пропущеної ланки в наступній, наявність реальних моделей словотвірних 

ланцюжків, парадигматичність словотвірних побудов, наявність 

парадигмових моделей. 
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Черезступеневе творення слів характеризується контекстністю процесів, 

тематичною близькістю базових основ, які «відзначаються близькими 

словопороджувальними можливостями та способами перетворення форми і 

семантики твірних слів» [2, 8]. 

Загалом, роль черезкрокового словотворення в дериваційній системі 

української мови має помітні властивості: це передусім яскравий вияв 

економних процесів у словотворенні, причина постійних змін у морфемній 

структурі слова. 

Дослідження черезкрокового словотворення водночас уможливлює 

вивчення історії словотвірних процесів і дає змогу прогнозувати деякі явища 

й риси потенційного словотворення. 
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