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ВСТУП 

 

Пізнання й лінгвістичний аналіз текстів будь-якої комунікативно-

функціональної сфери передбачає встановлення та систематизований опис 

характерних для них мовних одиниць. Науковий текст – особливий різновид 

писемної творчої діяльності людини, пов’язаний із розвитком науки як 

форми суспільної свідомості, вербалізації вищого (теоретичного) рівня 

мовомислення. Репрезентуючи мовно-інтелектуальну діяльність людини, 

наукові тексти, з одного боку, завжди є часово маркованими носіями 

інформації про рівень когніції, сформованості знань, актуальних для часу 

їхнього створення, а з другого – засвідчують характерні ознаки ідіостилю 

автора. Тому евристична цінність дослідження наукових текстів важлива як 

для вивчення історії літературної мови, історії національної науки й 

культури, так і для об’єктивації та / або поглиблення знань про 

індивідуальний внесок того чи того автора у розвиток мови, науки, культури.  

Актуальність теми дисертаційної праці зумовлюють насамперед два 

чинники. Перший пов’язаний з енциклопедичністю мовної особистості 

І. Франка – українського мислителя, громадського й культурного діяча, 

письменника, літературознавця, фольклориста, мовознавця, перекладача, 

перекладознавця, етнографа, історика, економіста, публіциста. У сучасній 

лінгвоукраїністиці маємо достатньо повний і різноаспектний опис мови його 

жанрово-стильових творів, здійснений із використанням методик, підходів, 

інструментарію мовознавчих галузей та дослідницьких парадигм, передусім: 

− історії української літературної мови (І. К. Білодід, І. Є. Грицютенко, 

М. П. Білоус, З. Т. Франко, П. П. Плющ, В. М. Русанівський, 

С. Я. Єрмоленко, О. Г. Муромцева); 

− діалектології (І. Г. Матвіяс, В. В. Ґрещук, М. П. Лесюк, І. Л. Ціхоцький, 

А. В. Улянич); 
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− лексикології та лексикографії (Л. М. Полюга, І. І. Ковалик, 

І. Й. Ощипко, Л. А. Лисиченко, Л. В. Струганець, О. А. Сербенська, 

І. С. Олійник, І. С. Гнатюк,  Л. С. Козловська); 

− термінології (Т. І. Панько, І. М. Кочан, Є. С. Регушевський, 

Я. П. Яремко, О. М. Труш); 

− ономастики (Л. О. Белей, В. В. Ґрещук, Г. Г. Шкіринець-Гасюк); 

− стилістики тексту (Т. І. Панько, С. Я. Єрмоленко, Л. І. Мацько, 

Я. В. Закревська, Л. О. Пустовіт, Н. О. Мех, І. Я. Журба, Т. М. Наумова, 

Т. А. Коць, І. О. Анніна, Н. Я. Грипас, В. А. Капась); 

− лінгвокогнітології (Я. П. Яремко, Н. О. Мех, Л. В. Кравець); 

− комунікативної лінгвістики (Ф. С. Бацевич, Т. А. Космеда). 

Другий аспект, який умотивовує актуальність теми дисертації, 

пов’язаний із тим, що непослабна лінгвістична увага до мови творів 

І. Франка водночас є досить асиметричною: традиційно найчастіше  об’єктом 

вивчення є художні твори (Я. В. Закревська, С. Я. Єрмоленко, Л. І. Мацько, 

М. І. Голянич, Л. В. Кравець, Н. О. Мех, І. Я. Журба, Т. М. Наумова, 

О. М. Задорожна). Менш актуалізовані як об’єкти лінгвоаналізу тексти 

наукові (Т. І. Панько, Є. С. Регушевський, О. А. Сербенська, Н. В. Зелінська, 

М. А. Тростогон, О. М. Труш, В. А. Капась) та публіцистичні (А. П. Коваль, 

А. А. Бодник, Н. М. Блинова, Т. А. Коць). Однак спеціального дослідження 

мови саме економічних праць І. Франка в українській лінгвістиці поки що 

немає, попри те що вони репрезентують важливу царину Франкової мовно-

інтелектуальної діяльності і з погляду форми (лінгвальної організації), і з 

погляду змісту (постульованих у них економічних ідей).  

Теоретики української економічної думки (С. М. Злупко, М. С. Возняк, 

Є. А. Голубовська, О. М. Стрішенець, В. І. Дієсперов та ін.), апелюючи до 

праць «Чого ми вимагаємо?», «Хто є робітником?», «Хто винен?», «Що дає 

нам праця?», «Про працю», «На кого ми працюємо?», «Промислові робітники 

в східній Галичині та їх плата в 1870», «Земельна власність у Галичині», 

наголошують на значенні висловлених у них поглядів для історії й теорії 
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української економіки. Класичними стали кілька міркувань і висновків: 

а) про те, що у розробленні національної моделі ведення господарства, у 

пошукові шляхів оптимального розвитку української економіки треба 

враховувати ментально-світоглядні основи української нації. Вони 

детерміновані природними умовами українського життя: «В історії і в 

характері українського (малоруського) народу є щось таке, що засвідчує його 

тісний тисячолітній зв’язок із землею, яку він заселяє...»” [249, с. 162]; б) про 

рівень економічного поступу суспільства як визначальний чинник розвитку 

нації загалом: «Я переконаний, що економічний стан народу се головна 

підстава цілого його життя, розвою, поступу. Коли стан економічний плохий, 

то говорити про поступ, науку – пуста балаканина» (З листа до О. Рошкевич, 

20.09.1878 р); в) про експлуатацію природних (аграрних і сировинних) та 

людських ресурсів Галичини.  

Досі актуальні також Франкове розуміння й оцінка розвитку самої 

економічної думки в Україні (С. І. Шафранська).  

Обираючи об’єктом лінгвістичного аналізу економічні тексти 

І. Франка, постулюємо доцільність оперування поняттями лексична номінація 

та текстова структура. Поєднання традиційного лексикологічного аналізу 

лексичних номінацій як одиниць словника наукової мови та комунікативно-

прагматичного аналізу текстових структур, які вербалізують визначальні 

для наукового тексту стилістичні категорії та комунікативні ознаки, 

становить індивідуальну методику дослідження, застосовану в цій 

дисертаційній праці. 

Отже, актуальність дисертації зумовлена потребою комплексного 

підходу до лінгвостилістичної інтерпретації мови економічних праць 

І. Франка. Цей підхід передбачає виявлення, стратифікацію й опис лексичних 

і лексико-синтаксичних одиниць, що маркують стильову належність 

досліджуваних праць до спеціальної економічної сфери і водночас виявляють 

особливості індивідуального стилю Франка-науковця.  
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Зв’язок праці з науковими планами, програмами, темами. Напрямок 

дослідження пов’язаний із науковою темою кафедри мовної та психолого-

педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету 

«Наукові засади мовної та психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

фахівців» (державний реєстраційний номер 0105U008971) і відповідає її 

профілю. Тему дисертації затвердила Наукова координаційна рада 

«Українська мова» Інституту української мови НАН України (протокол № 32 

від 23 травня 2006 р.). 

Мета дисертаційної праці – дослідити одиниці лексичного та 

лексико-синтаксичного рівнів у наукових економічних текстах І. Франка з 

погляду жанрово-стильової типологізації цих одиниць.  

Відповідно до мети визначено конкретні завдання дослідження:  

− систематизувати інформацію про становлення й розвиток української 

наукової мови у кінці ХІХ – на початку ХХ століття, зокрема в аспекті 

формування власне економічної метамови;  

− поглибити відомості про внесок І. Франка у розвиток наукового стилю; 

− аргументувати жанрово-стильову домінантність книжної 

(загальнонаукової та спеціальної) лексики у словнику економічних 

праць;  

− здійснити лексико-тематичну стратифікацію загальнонаукових та 

власне економічних термінів, зафіксованих у текстах економічних 

праць І. Франка;  

− з’ясувати характер лексико-семантичних (синонімічних та 

антонімічних) відношень у реєстрі досліджуваних лексем;  

− схарактеризувати типи текстових структур у їх кореляції з 

диференційними комунікативно-прагматичними (логічність, 

модальність, діалогічність) та стилістичними (образність, 

емоційність) ознаками наукового тексту. 

Об’єкт дослідження – мова економічних праць І. Франка. 
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Предмет дослідження – лексичні номінації та текстові структури, 

зафіксовані в працях І. Франка на економічні теми.  

Джерельну базу дисертаційної роботи становлять тексти економічних 

праць І. Франка. Доповнює джерельну базу картотека статей за матеріалами 

лексикографічних праць («Словник староукраїнської мови ХІV−ХV ст.», 

«Словарь української мови» Б. Грінченка, «Пояснення чужих та не дуже 

зрозумілих слів» В. Доманицького, «Словник чужомовних слів» І. Бойківа, 

О. Ізюмова, М. Трохименка) і словників сучасного літературного й фахового 

економічного словоживання («Словник української мови» в 11 томах, 

«Словник синонімів української мови», «Словник фразеологізмів української 

мови», «Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та 

слововживання» за ред. С. Я. Єрмоленко, «Економічний словник-довідник» 

за ред. С. В. Мочерного тощо). 

Для розв’язання поставленої мети й скорельованих із нею завдань у 

роботі використано конкретні лінгвістичні методи: метод кореляцій (для 

адекватного співвідношення «науковий стиль української мови кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. – індивідуальна наукова мова Івана Франка»), типологічний 

(для виявлення типів лексичних номінацій і текстових структур), поняттєво-

лінгвальний (для диференціації книжної загальнонаукової та власне 

економічної лексики), лексико-тематичного моделювання (для стратифікації 

термінолексики, що становить ядро словника економічних праць), виявлення 

текстових структур (для характеристики лексико-синтаксичних засобів 

вербалізації категорій логічності, модальності, образності та емоційності як 

диференційних комунікативно-стильових параметрів наукового 

мовомислення І. Франка).  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в 

лінгвоукраїністиці здійснено комплексне дослідження мови економічних 

праць І. Франка з погляду типологізації зафіксованих лексичних одиниць і 

текстових структур; застосовано синтезовану методику, яка поєднала 

функціонально-стилістичний, лексикологічний та комунікативно-
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прагматичний підходи; окреслено лексико-тематичні параметри словника 

аналізованих економічних текстів, зокрема щодо стратифікації книжної 

загальнонаукової та фахової економічної лексики; схарактеризовано 

синтагматичні й парадигматичні відношення в реєстрі досліджуваних 

лексичних одиниць; встановлено типи комунікативно-текстових структур, 

актуальних для наукового викладу І. Франка. 

Теоретичне значення дисертаційної праці становить обґрунтування 

когнітивно-інформативної та комунікативно-прагматичної функції 

різнорівневих (лексичних і лексико-синтаксичних) одиниць в економічному 

тексті, а також розбудова сучасної дослідницької парадигми вивчення 

наукового стилю. Зроблені на підставі аналізу досліджуваного матеріалу 

висновки й узагальнення поглиблюють знання про лексико-семантичну 

систему наукової мови, пропонують новий теоретичний підхід до аналізу 

наукового тексту та його складників – лексичних, лексико-синтаксичних, 

комунікативно-прагматичних текстових одиниць і структур; виявляють 

ідіостильові особливості економічних текстів І. Франка (поєднання 

книжності й розмовності, образності й емоційності тощо). 

Практичну цінність одержаних результатів визначає перспектива їх 

використання: 1) для написання праць з історії літературної мови, історичної 

стилістики, історичного термінознавства; 2) у лексикографічній практиці – 

для укладнання словників економічної сфери; 3) у лінгводидактиці – для 

написання підручників і навчальних посібників із функціональної стилістики, 

термінознавства, комунікативної лінгвістики, психолінгвістики, когнітології, 

лексикології та семасіології; 4) під час викладання навчальних курсів і 

спецкурсів з історії української літературної мови, стилістики тексту, 

культури мови, когнітивної лінгвістики, комунікативної лінгвістики, 

прагмалінгвістики, особливо – курсу «Українська мова за професійним 

спрямуванням» для спеціальностей економічного профілю.  
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Апробація результатів дослідження. Повний текст дисертаційної 

праці обговорено на засіданні відділу стилістики та культури мови Інституту 

української мови НАН України (протокол №12 від 26 листопада  2015 р.). 

Основні теоретичні положення дисертації, окремі її результати й 

висновки апробовано у формі виступів і доповідей на наукових конференціях 

різних рівнів, зокрема на IV Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні 

орієнтири філологічної науки» (Херсон, 2010), Регіональній науково-

практичній конференції «Слобожанська бесіда – 4» (Луганськ, 2010), 

Міжнародних наукових читаннях «Діалектна мова: сучасний стан і 

перспективи вивчення» (Чернівці, 2011), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції, присвяченій 197-й річниці від дня народження 

Тараса  Шевченка «Українське слово мовами народів світу» (Дрогобич, 

2011), Міжнародній науково-практичній конференції «Мова. Культура. 

Взаєморозуміння» (Дрогобич, 2011), VІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Етнос. Культура. Нація» (Дрогобич, 2012), ХVIII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Технологии обучения РКИ (языкам) и 

диагностике речевого развития» (Білорусь, Мінськ, 2013), VIII  Міжнародній 

науково-практичній конференції «Язык как фактор интеграции 

образовательных систем и культур» (Росія, Бєлгород, 2013),  ІІІ Міжнародних 

наукових читаннях пам’яті професора К. Ф. Шульжука «Здобутки і 

перспективи сучасної лінгвостилістики» (Рівне, 2013), Міжнародній науковій 

конференції «Граматичні та семантичні аспекти функціонування мовних 

одиниць» (Ніжин, 2013), Всеукраїнській науково-практичній конференції, 

присвяченій 200-й річниці від дня народження Тараса Шевченка «Українське 

слово мовами народів світу» (Дрогобич, 2014), ІІ Міжнародному семінарі 

молодих славістів (Чехія, Оломоуць, 2014), V Міжнародній науково-

практичній конференції «Теоретические и прикладные аспекты современной 

науки» (Росія, Бєлгород, 2014), VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Мир языков: ракурс и перспектива» (Білорусь, Мінськ, 2015), 

на наукових семінарах кафедри мовної та психолого-педагогічної 
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підготовки Одеського національного економічного університету.  

Публікації. Науково-теоретичні засади та результати дослідження 

викладено у 13 одноосібних статтях, 7 із яких опубліковано у фахових 

виданнях України, 6 – у закордонних виданнях.  

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, переліку умовних 

скорочень, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (281 

позиція), списку використаних джерел (15 позицій). Повний обсяг 

дисертації – 206 с., основного тексту – 176 с. 
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Розділ 1 

  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РІЗНОРІВНЕВОГО АНАЛІЗУ  

МОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАЦЬ І. ФРАНКА 

 

Науковий стиль – це функціональний різновид літературної мови, який 

«обслуговує потреби науки, навчання й освіти [..]. Твір написаний цим 

стилем передає наукове повідомлення, доводячи його істинність, новизну, 

цінність» [231, с. 129]. Репрезентуючи особливу сферу спілкування і мовної 

діяльності, пов’язану з реалізацією науки як форми суспільної свідомості, 

науковий стиль «відображає теоретичне мислення, що виступає в понятійно-

логічній формі, для якої характерні об’єктивність і абстрагованість від 

конкретного й випадкового (оскільки призначення науки – виявляти 

закономірності), логічна доказовість і послідовність викладу (як втілення 

динаміки мислення у судженнях та умовиводах)» [СЭСРЯ, с. 242].  

Диференційна ознака наукового стилю – високий ступінь 

стандартизації висловлення. Для наукового дискурсу характерні: сувора 

відповідність нормам літературної мови, монологічність викладу, вживання 

термінолексики, переважання слів з абстрактним та узагальненим значенням, 

обов’язкова повнота синтаксичної структури, завершеність висловлення, 

обмеженість варіантів словорозташування, використання складнопідрядних 

речень, що забезпечує тісний зв'язок окремих частин висловлювання, 

використання зворотів, вставних конструкцій і службових слів, однорідність 

стилістичного забарвлення – книжні слова, морфологічні форми, синтаксичні 

конструкції [241, с. 251]. 

В енциклопедії «Українська мова» охарактеризовано різнорівневі 

(лексичні, морфологічні, словотвірні, синтаксичні, формально-структурні, 

текстотвірні, комунікативно-прагматичні) параметри наукової мови. Зокрема, 

щодо лексики відзначено «наявність термінології, використання 

загальновживаних слів тільки в одному з кількох притаманних їм у мові 
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узагальненому значенні, тобто функціональна однозначність слова. 

Лексичні, граматичні, текстові одиниці наукового стилю підпорядковані 

загальному спрямуванню стилю на точність, логічність, узагальненість, 

аргументацію висловлених положень [УМЕ, с. 421].  

Варто враховувати, що названі диференційні риси – ознаки сучасного 

наукового дискурсу, на різних етапах становлення наукової мови, їх характер 

і співвідношення можуть істотно відрізнятися. Адже, як відомо, науковий 

стиль української мови, як і інші її функціональні стилі, – категорія 

історична. Він формувався і розвивався під впливом багатьох 

екстралінгвальних чинників (як-от загальний стан науки і наукових знань у 

тогочасній Україні, ступінь розвитку літературної мови), а також під впливом 

мовної практики визначних особистостей – письменників, учених, 

громадських діячів і діячів культури, – які у своїх працях висвітлювали 

питання мови, необхідності її закріплення у всіх сферах вжитку. 

 

 

1.1. Розвиток української наукової мови у кінці ХІХ – на початку 

ХХ століття 

 

Інтерпретація мови економічних праць І. Франка, зокрема оцінювання 

внеску письменника у розвиток цієї функціональної субсфери, були б 

неповними без урахування загального контексту й історії формування 

наукового стилю української мови в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.  

Формування наукового стилю у стильових системах різних мов 

відбувається в неоднакових історичних умовах і з різною інтенсивністю. 

Також по-різному реалізується взаємодія з іншими функціональними 

стилями. У літературних мовах, суспільне функціонування яких історично не 

було обмежене й ускладнене гальмівними впливами екстралінгвального 

характеру, науковий стиль розвивався паралельно з публіцистичним, 

офіційно-діловим, художнім. Наприклад, це показово для англійської, 
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німецької, французької, російської мов. Із-поміж слов’янських мов варто 

акцентувати  увагу  на  польській,  де  науковий  стиль  почав  формуватися із 

60-70 років XIX ст. У Варшаві було засновано Головну школу (1862), 

Краківський університет перейшов на польську мову викладання, і в Кракові 

була організована Академія наук [107, с. 3]. 

Давні витоки зародження української наукової мови дослідники 

вбачають у пам’ятках ділової сфери, зокрема в договорах «як найстарших 

зразках актового язика і юридичної термінології дохристиянської Русі X в.» 

[249, с. 203], але інтенсивний етап її становлення припадає на кінець XIX – 

початок XX століття. Особливістю цього періоду стало «вироблення 

принципу орієнтації на народну мову з широким використанням термінів і 

терміноелементів грецького й латинського походження, а також 

терміноелементів, прийнятих у міжнародній практиці» [227, с. 4]. Надалі 

активний розвиток наукової мови тісно пов’язаний з інтенсифікацією самих 

наукових досліджень, їх тематичним урізноманітненням, із появою новітніх 

дослідницьких парадигм, інструментарію та методів опрацювання мовного 

матеріалу. Ці процеси логічно детермінували збагачення словника наукової 

мови, насамперед – компонентне розширення, збагачення корпусу 

термінолексики: «Оскільки будь-яка термінологія є системою зафіксованих у 

певній галузі знань понять, вона еволюціонує разом з наукою, поступово 

ускладнюється й удосконалюється, відображаючи тенденції її 

розвитку» [239, с. 145].  

Динамізацію розвитку української наукової мови в кінці XIX – 

на початку XX ст. засвідчує і те, що у «Літературно-науковому віснику», 

у виданнях «Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка», «Життя і 

слово», «Світ» та ін. з’являються наукові статті українською мовою, 

виходять друком шкільні підручники з різних галузей знань, зокрема 

українські граматики О. М. Огоновського, С. Й. Смаль-Стоцького та 

Ф. Гартнера, що мали непересічне значення для становлення й унормування 
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не лише тогочасного наукового стилю, а й української літературної 

мови загалом.  

Практику вживання української мови як мови науки демонструють 

публікації журналу «Основа» (1861 – 1862) – науково-популярні статті з 

питань астрономії, природознавства, садівництва та ін., також – брошури 

львівського товариства «Просвіта» (1868). Вони були написані живою 

народною мовою, але зі стилізацією під селянську розповідь з елементами 

архаїзації, тобто, за словами І. К. Білодіда, мова цих видань мала характер 

компонованого під народну розповідь «розмовляння». Це засвідчує стійкість 

характерної для українськомовних наукових і публіцистичних праць 60-70-х 

років XIX ст. тенденції до активного вживання розмовних, іноді й 

просторічних елементів [158, с. 274]. Така особливість зумовлена не тільки 

прагненням доступно викласти матеріал, зацікавити «середнього» читача 

науковою інформацією, а й термінологічною невідрефлексованістю 

наукового знання, невиробленістю відповідної нормативної основи. Тому 

дослідники часто констатують, що основою тогочасного наукового стилю 

можна вважати науково-популярний підстиль із характерними для нього 

мовно-стильовими рисами. 

Знаковими для формування наукового стилю в розглядуваний період 

стали праці І. С. Нечуя-Левицького («Унія і Петро Могила» – 1875 р., «Перші 

київські князі: Олег, Ігор, Святослав» – 1876 р., «Св. Володимир і його 

потомки – 1876» та ін.), М. П. Драгоманова («Література російська, 

великоруська і галицька» – 1877 р., «Переднє слово до Громади» – 1878 р., 

«Шевченко, українофіли і соціалізм» – 1883 р. та ін.) [216, с. 232]. Також на 

розвиток наукового стилю в цей період істотний вплив мала різножанрова 

мовна практика С. А. Подолинського, М. С. Грушевського, В. М. Гнатюка, 

А. Ю. Кримського, І. Г. Верхратського, І. С. Свєнціцького. 

Для з’ясування, обґрунтування наукових понять автори вживали 

абстрактні формули – терміни, синтаксичні конструкції, пояснювальні 

звороти, логічно-композиційні побудови, без яких науковий виклад набуває 
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спрощено-примітивного характеру, оскільки щоразу доводиться апелювати 

до розгорнутих конкретно-чуттєвих асоціацій і уявлень там, де достатньо 

лише певного терміна, словосполучення чи мовного звороту абстрактного 

змісту [105, с. 265]. Ці та пов’язані з ними питання порушувалися у 

публікаціях журналу «Основа» з ініціативи П. Г. Житецького, який прагнув 

окреслити перспективу розвитку власне наукового стилю української мови. 

Проте умов для практичної реалізації цього завдання не було ще протягом 

тривалого часу.  

Варто наголосити на тому, що розвиток і функціонування наукового 

стилю кінця XIX – початку XX ст. тісно пов’язані з діяльністю науково-

дослідних інститутів, лабораторій, вищих шкіл. До 20-х років XX ст. 

викладання українською мовою здійснювали тільки на гуманітарних 

кафедрах Львівського та Чернівецького університетів. Серед українських 

установ, які розгорнули інтенсивну дослідну роботу, – Наукове товариство 

ім. Т. Шевченка у Львові (1893) та Українське наукове товариство в Києві 

(1907), що започаткували цілеспрямовану діяльність у царині створення 

української термінології. Обидві ці установи публікували «Записки», у яких 

друкувалися наукові розвідки з історії, філології та етнографії, а також 

спеціальні збірники секцій – філологічної, історико-філософської та 

математично-природничо-лікарської (у Львові) й природничо-технічної та 

медичної (у Києві). Окремі наукові статті публікували також інші збірники й 

періодичні видання, як-от журнали «Правда», «Літературно-науковий 

вісник», «Україна».  

Те, що фактичним центром зосередження національної духовності й 

культури наприкінці XIX ст. була Галичина (головним чином Львів), не 

могло не позначитися на становленні лексики наукового стилю, як і на 

розвиткові словника української літературної мови загалом. У мову 

східноукраїнських діячів культури, науки дедалі активніше проникали 

галичанізми (пор. у М. П. Старицького – най, днина, нім та ін., в Олени 

Пчілки – конечно, тручають), у тому числі наукові терміни й слова з 
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абстрактним значенням [216, с. 245]. Часто серед таких запозичень були 

також полонізми, які на той час уже стали органічними одиницями словника 

західного варіанта літературної мови.   

В. М. Русанівський слушно наголошує на тому, що в розглядуваний 

період «справді темпи мовного розвитку в Галичині були далеко помітніші, 

ніж у підросійській Україні – творилася термінологія політична, економічна, 

філософська, філологічна, історична, математична, юридична, природнича 

та ін. І брали в цьому участь не тільки галицькі вчені, але й наддніпрянці, 

зокрема М. С. Грушевський. Зараз важко встановити, кому завдячують 

появою такі терміни, як вибух, виконання, відповідь, відображення, вказівка, 

влада, вплив, гасло, гідність, збагнути, злочин, можливість, освіта, 

підручник, перешкода, розпука, тривати, часопис, читанка та ін., але 

прийшли вони в загальнолітературну мову саме з Галичини. Отже, звідси 

йшло в 90-их роках світло наукової мови» [216, с. 247–248]. Водночас заради 

об’єктивності варто навести думку А. Ю. Кримського, що на попередньому 

етапі «з України йшло світло в Галичину, твори українські стояли вище од 

галицьких та й мали вплив» [263, с. 164]. 

Задля об’єктивного окреслення соціокультурної та 

лінгвоінтелектуальної ситуації, в якій відбувалося становлення наукового 

стилю у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., варто відзначити і те, наскільки 

складною була тогочасна ситуація з виданням наукових, науково-популярних 

книг українською мовою. Фахові галузеві праці (наприклад, із фізики, 

математики, хімії, техніки) або зовсім не видавалися, або виходили друком 

спорадично. З огляду на це І. Г. Верхратський у 1910 р. констатував, що 

«у нас літератури наукової руської немає». Дуже відчутною була також 

нестача кваліфіковано підготованих українськомовних шкільних 

підручників, а ті, які були в активному обігу, – це здебільшого переклади з 

німецької та польської мов.  

Стан розвитку тогочасної української наукової мови показово 

характеризує відсутність суттєвої різниці між власне науковим і науково-
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популярними текстами: «У строгому розумінні, характерні ознаки цих 

стилів (наявність розвиненої наукової, абстрактної, публіцистичної лексики і 

фразеології, чітка «логізована» композиційно-синтаксична лінія фрази і т. ін.) 

ще не були вироблені» [158, с. 274]. Через відсутність наукової термінології у 

статтях, дослідженнях часто вживали народні назви, описові поняття. На той 

час наукова мова ще остаточно не виробила релевантних форм втілення 

людської думки, вербалізації результатів абстрактного осмислення, пізнання 

фактів навколишньої дійсності. На письмі їх передавали за допомогою 

номінацій, описових зворотів, які апелювали до конкретно-чуттєвої сфери, 

побутового досвіду й пов’язаних із ним асоціацій та уявлень. «Популярна 

форма наукового твору була, по суті, єдиною можливою формою його 

інтерпретації, вона мала вимушений характер, що пояснювалося відсутністю 

сформованого наукового стилю» [105, с. 266].  

Особливості науково-популярного викладу найвиразніші на двох 

мовних рівнях – лексичному та синтаксичному.  

Лексичний рівень є визначальним для будь-якого функціонального 

стилю. У словнику тогочасної науково-популярної літератури помітно 

переважає загальнонаукова лексика, профільно-спеціальна термінологія та 

обмежено вживається вузькоспеціальна. Це показово підтверджує мова 

економічних праць І. Франка. 

Значний сегмент наукового словника кінця XIX – початку XX ст. 

становили загальнонаукові терміни-запозичення. Зокрема, у працях 

розглядуваного періоду констатуємо активне вживання таких одиниць, як 

абстракція, синтез, аргумент, гіпотеза, дефініція, еволюція, класифікація, 

принцип, репрезентація, проблема, система та ін. Також словник наукової 

мови розвивався завдяки внутрішнім словотвірним ресурсам, адже 

термінотворення відбувалося і на основі запозичених, і на ґрунті питомих 

термінів і лексем абстрактної семантики: аргументація, дослідження, 

проблематичний, теоретичний, репрезентувати. Наприклад: …і тих 

6 646 057,15 іпотечних позичок репрезентують на ділі дуже 
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проблематичну вартість (1, 300); Таке знання вже тим корисне, що 

замість теоретичних засад подає масу фактів (1, 30); Автор підкреслює 

необхідність детального дослідження балансу крайового фонду (2, 237). 

Прикметно, що проілюстровані одиниці залишаються активними і в 

сучасному науковому дискурсі.  

Одне з основних завдань наукової мови розглядуваного періоду – 

вироблення книжної, абстрактної лексики, загальнонаукової та спеціальної 

термінології, що релевантно відбивала б диференціацію наукових знань. 

На початок XX ст. уже існували достатньо сформовані термінологічні 

мікросистеми – суспільно-політична (вільність, громадянство, держава, 

державність, незалежність, самостійність [83]), громадяни, громадське 

життя, держава [92]), історична (історія всесвітня, історія нова, 

середньовіччя, феодалізм, історичний процес), філософська (діалектика, 

ідеалізм, теорія пізнання), юридична (законодавство, судівництво, суд, 

судовий процес, судовий вирок, юрисконсульт, виробниче право), також – 

термінологія управління, адміністративно-територіального поділу, 

функціонування державних установ тощо (земельна справа, повіт, потреби 

самоохорони, спілка [83]). 

Процеси формування українськомовних галузевих терміносистем 

засвідчують граматики та словники. У Галичині на той час 

найпопулярнішими були «Граматика язика руського» О. М. Огоновського 

(1889), «Методична граматика рускої мови» І. М. Огоновського та 

В. М. Коцовського (1894). На теренах Східної України в активний 

інтелектуальний обіг увійшли «Українська граматика»  Є. К. Тимченка 

(1907), «Украинская грамматика» А. Ю. Кримського (ч. 1–2, 1907–1908), 

«Грамматика українського язика»  І. С. Нечуя-Левицького (ч. 1–2, 1914). Тоді 

ж виходять і знакові лексикографічні праці – «Словарик. Пояснення чужих та 

не дуже зрозумілих слів» В. М. Доманицького (1906), «Словарь української 

мови» Б. Д. Грінченка (1907–1909).  
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На тлі тогочасних спроб утвердити соціокультурний статус та 

розширити сфери суспільного, інтелектуального функціонування української 

мови, збагатити її словниковий склад, упорядкувати граматичний лад 

закономірним стало «активне поповнення наукової мови спеціальними 

лексемами» [151, с. 5].  

Знакова риса термінотворення в період кінця XIX – початку XX ст. – 

пуристичні тенденції, що було своєрідним виявом прагнення утвердити 

самобутність, самодостатність української мови (А. Ю. Кримський, 

Є. К. Тимченко, О. Б. Курило, М. Д. Гладкий, С. С. Смеречинський, 

О. Н. Синявський, М. М. Сулима, М. Ф. Наконечний та ін.). Уже в першій 

книзі  «Основи» за 1861 р. у замітці «Объяснения неудобопонятных русских 

слов» редакція закликає читачів надсилати свої міркування й пропозиції 

щодо вироблення української термінології,  створювати практичні посібники 

української термінології з різних галузей знань. Автори перших статей, які 

з’явилися після звернення «Основи», дотримувалися різноманітних, часто 

протилежних поглядів  щодо принципів і шляхів виформування української 

термінології. Такими, наприклад, мали бути: 1) архаїзація (П. О. Куліш) або 

2) пуристичність новотворів (М. М. Левченко, П. С. Єфименко).  

Висловлювані настанови на архаїзацію П. О. Куліш послідовно 

реалізовував на практиці. Наприклад, у текстах перекладу «Манифеста 

19 февраля» і «Положення о крестьянах» російські терміни, які на той час не 

мали адекватних українських відповідників, він передає архаїчними 

українськими термінами. Загалом, за спостереженням Є. С. Регушевського, 

основний корпус українських термінів П. Куліш хотів будувати на ґрунті 

відмерлих слів давньоукраїнської мови [211, с. 18]. 

Наполягаючи на необхідності творення національної наукової 

термінології на ґрунті народної мови, прихильники пуристичного напрямку 

заперечували доцільність запозичення і вживання інтернаціональних понять. 

Серед пропонованих пуристичних інновацій – щотниця (арифметика), 

інослов (алегорія), писовня (орфографія), мовниця (граматика), первотвор 
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(оригінал), кружало (циркуль) [108, кн.7, с. 185–186]. І хоч окремі одиниці 

(наприклад, слова щотниця і громовина) потрапили у словник Б. Грінченка, 

загалом пуристичні настанови М. М. Левченка та П. С. Єфименка мали 

негативний вплив на формування тогочасної української терміносистеми, 

оскільки деякі автори почали вживати у своїх працях штучно створені 

терміни, а це суттєво стримувало процес уніфікації та унормування 

наукової мови. 

Окреслені тенденції, зокрема різні позиції щодо пріоритетності 

шляхів розвитку й поповнення словника, зумовили виникнення у науково-

мовній практиці термінологічних дублетів на зразок: штраф – укарання; 

кредит – позика (позичка); процент – відсоток, доход – прибуток,  

податок – цло – чинш – обтяження. Це було показово для тогочасного 

періоду формування української термінології. 

Існування термінологічних дублетів, термінів-синонімів певним 

чином порушувало одну з основних вимог наукової мови – вимогу 

до чіткості, однозначності висловлення. У зв’язку з цим у терміносистемі 

активізувалися процеси редукції синонімічного ряду (коли певний його 

компонент випадав з ужитку) або стилістичної чи експресивно-оцінної 

диференціації одиниць синонімічного ряду, внаслідок чого відбувалося їх 

спрощення, а в науковій мовній практиці усталювалися лише одна-дві 

одиниці (А. П. Коваль, В. М. Русанівський, О. Г. Муромцева, 

Л. О. Симоненко, І. М. Кочан). Зокрема, О. Г. Муромцева детально 

характеризує ці процеси на прикладі синонімічних рядів революція – 

ворохобня – переворот, солідарність – одностайність, конгрес – мітинг – 

форум – з’їзд – сход, сходка – збори та ін. Дослідниця переконливо ілюструє, 

як із плином часу лексема ворохобня стає історизмом, революція набуває 

позитивної конотації, а переворот – негативної; слово солідарність 

наближається до значення «спільність інтересів», а одностайність – до 

значення «всі без винятку»; конгрес асоціюється з міжнародним зібранням, 

семантично близьким до нього є слово форум; мітинг уживається у значенні 
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«нетривале зібрання політичного характеру»; з’їзд – це поважні 

представницькі збори переважно не міжнародного характеру, а збори – 

зібрання місцевого значення. Що ж до слів сход і сходка, то вони перейшли в 

розряд архаїзмів, хоч і були достатньо активні спроби їх реанімації 

[180, с. 98-100; пор. також: 216, с. 250]. 

Крім дублетності, стрункість тогочасної української терміносистеми 

розхитувало також явище морфологічної варіантності, адже чимало 

наукових термінів з однаковим коренем мали різний граматичний рід. 

Детально цей феномен описано в монографії Т. А. Коць «Динаміка 

літературної норми української мови» [141, с. 185]. Частково це було 

зумовлено морфологічною адаптацією запозичених слів, які українська мова 

засвоювала за посередництвом інших мов: аналіз – аналіза, конфіскат – 

конфіската, контроль – контроля, метод – метода, рецепт – рецепта 

[107, с. 6; 216, с. 250; 180, с. 95; 141, с. 185]. У Східній Україні такі варіанти 

форми вживалися здебільшого за зразком російської мови, а в Галичині 

головним чином за зразком польської. 

Іще один  продуктивний шлях розвитку наукової мови розглядуваного 

періоду – термінологізація загальновживаної лексики. Саме в цей час, за 

спостереженнями дослідників, слово застій («відсутність руху», 

«нерухомість») стає номінацією певного стану суспільства і розвиває 

значення «відсутність прогресу». Лексема безробіття, яка спершу вживалася 

зі значенням «незайнятість, відсутність якоїсь роботи, діла», згодом 

термінологізувалася як визначення певного стану у суспільстві [180, с. 115–

116; 216, с. 251]. 

Відсутність єдиного наукового центру з обґрунтування й вироблення 

засад розвитку української наукової термінології, координації процесів її 

творення та уніфікації – одна з причин появи й достатньо активного 

функціонування некоректних терміноодиниць, які не відбивали сутності 

позначуваних понять. Вони були хоч і вмотивовані з погляду їхнього змісту, 

однак приреченими на локальний ужиток або й відмирання, оскільки 
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залишалися незрозумілими для мовців більшості території України: 

опусти – шлюз, злобок – опукла вершина гори. Некоректність таких спроб 

термінологічних нововведень посилювала розбіжності у словотворчому та 

орфографічному оформленні тогочасної термінології. 

Отже, суспільна та лінгвістична ситуація, у контексті якої відбувалося 

творення української наукової мови (передусім її словника) у кінці XIX – на 

початку XX ст., була доволі складною. У 1890 р. І. Франко стверджував: 

«Науковий рух в українській літературі можливий лише в Австрії. У Росії, де 

в останні роки цензура пом’якшала до белетристичної та науково-популярної 

літератури, зберігається суворий порядок щодо наукових праць» [252, с. 16]. 

І все-таки наукова наддністрянська (галицька) мова поступово зближується 

із наддніпрянською  [195, с. 159]. Через заборону українськомовного друку 

в Росії українські науковці й письменники публікують свої праці в 

галицьких виданнях, які, таким чином, набувають статусу 

загальноукраїнських. 

Одним із таких видань став «Літературно-науковий вісник», який 

почав виходити із 1898 р. під керівництвом І. Я. Франка та 

М. С. Грушевського і тривалий час був своєрідним “фільтром” для 

формування української наукової мови [216, с. 253]. 

Знакова лексико-синтаксична особливість текстів тогочасних 

українських наукових праць – подання коментарів чи пояснень у дужках 

після слів, які могли б бути незрозумілими потенційному читачеві. 

Здебільшого такі авторські пояснення супроводжували запозичену та 

новостворену лексику: 1) здеградувати (звести) Україну до становища 

звичайної провінції, аграрні (земельні) відновини, прелюдія (початок) 

(Д. І. Донцов); Коли є такі бурси при гімназіях, то цікаво, чи дорого там 

беруть за пансіон (утримання) (Є. К. Тимченко); 2) держава унітарна 

(одностайна), чорновик (брульон) (М. С. Грушевський). М. С. Грушевський 

для чіткості пояснень нерідко використовував російські слова: податки 
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посередні (косвені), митова (таможена) політика; інші можуть дати 

вовну, бавовну (хлопок).  

Незважаючи на інтенсивність і системність зусиль щодо вироблення 

української термінології та абстрактної лексики, у мові науки кінця ХІХ – 

початку XX ст. функціонували численні росіянізми, які часто ставали 

своєрідним лінгвальним бар’єром для входження в обіг питомих  

українських відповідників. Наприклад, в економічних працях І. Франка 

повільно приживається слово уряд – тривалий час значно функціонально 

активнішою в його науковому ідіолекті залишалася лексема правительство: 

Але найдужче підірвало австрійське правительство економічну силу 

шляхти (1, 90); …ту винагороду мало їм сплатити само правительство 

(1, 95). Також впливом російської мови пояснюється вживання одиниць 

бувші, власть, жизненний, знакомство, круги, недостаточний, слідуючий, 

получати, совітник та ін., які фіксуємо у працях І. Я. Франка, 

М. С. Грушевського, Д. І. Донцова. Пор. у науковому мовостилі  І. Франка: 

З тої суми половину мають сплатити самі зобов’язані, т. є. бувші 

піддані… (1, 100); Як господарює ними власть автономічна… (1, 187); дійти 

аж до цілковитого вичерпання наших жизненних сил? (1, 212); причина 

тому – з одного боку, недостаточне наше знакомство з робітниками 

містовими (1, 7); в посліднім відділі пересічне число виходить краще (1, 47); 

покористуємося в слідуючій роботі цифрами «Nowej Reformy» (1, 138); 

Значить, 17 877 410 з[л.] р[инських] в[іденськими] а[сигнаціями] коштувати 

буде в цілості адміністрація й переведення амортизації, всі ті… совітники 

й диюрністи, комісари й урядники рахункові (1, 112) та ін. Такі 

слововживання були активними, частотними у мовній практиці кінця XIX – 

початку ХХ ст., однак їх не сприйняла сучасна норма української 

літературної мови.  

Вище вже йшлося про те, що у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

диференційні ознаки наукової мови, її стильові норми (як-от наявність 

розвиненої наукової, абстрактної лексики і фразеології, чітка «логізована» 
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композиційно-синтаксична лінія фрази, експресивна нейтральність і т. ін.) 

ще не були остаточно виформувані. Тому поширеним явищем у тогочасній 

науковій мові була взаємодія книжного і розмовного. Зокрема, цю 

особливість засвідчує:  

− уживання фразеологізмів, прислів’їв, приказок: науки як кіт наплакав, 

наука задніх пасе, українське письменство стало ставати на ноги 

(М. С. Грушевський); м’яти чуба, не дійдем ладу, бере гору 

(Є. К. Тимченко); одбивають усяку охоту, земля горить під ногами, 

ніколи було вгору глянути (С. О. Єфремов); стати рука в руку, вибив 

клини клином, видерти собі з рук, в душу з чобітьми залазити, ні в кут 

ні в двері, можна полічити на пальцях (І. Я. Франко) та ін.;  

− уживання експресивно маркованих образних засобів, оскільки «твори 

цього періоду апелювали не тільки до розуму, а й до почуттів читача, 

тому об’єктивний виклад супроводжувався непрямими порівняннями, 

метафорами» [216, с. 261]. Пор.: Сидячу на політичному небі Європи 

звізду Прусію (Д. І. Донцов); В просторій хаті широкої автономії 

України (М. С. Грушевський); без примішок політичної тенденції, 

протертою дорогою, напливали купи жалоб (І. Я. Франко). 

Принципово важливою проблемою стала також необхідність 

унормування синтаксичного ладу українського наукового стилю. Зокрема, 

лінгвістичного упорядкування потребувало вживання синтаксичних 

конструкцій, не властивих українській мові й побудованих за моделями 

інших мов. Передусім це стосується західноукраїнської наукової практики, 

для якої характерні синтаксичні кальки з польської мови. Їх, наприклад, 

ілюструють інверсії в економічних працях Івана Франка: Ремесло зецерське, 

хоть і належить, безперечно, до т. зв. промислових, то все ж таки багато 

де в чім різниться від всякої фабричної роботи при машині (1, 8); Погляньмо 

лишень на спис видатків тижневих на життя і помешкання, а побачимо, 

що сеся велика сума лиш на око велика, а на ділі їй відповідають ще більші 

потреби (1, 9).  
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Українська наукова мова кінця ХІХ – початку XX ст. розвивалася 

у складних умовах. Незважаючи на це, можна констатувати очевидний 

прогрес щодо виформування, розвитку й частково нормалізації наукового 

стилю української літературної мови.  

 

1.2. Формування власне економічної метамови в контексті 

розвитку наукового стилю 

 

Вище вже частково йшлося про те, що період кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. знаковий не тільки з погляду формування загальної системи 

наукового стилю, а й із погляду його стратифікації відповідно до галузей 

наукових знань. У цьому контексті заслуговує на увагу історія становлення 

власне економічної метамови й термінології та стан їхнього унормування 

в добу діяльності Івана Франка. Адже в цей час українська економічна наука 

вже оперувала достатньо сформованою метамовою і фаховим словником. 

Невід’ємним аспектом сучасних досліджень метамови різних галузей 

економіки є періодизація етапів становлення й еволюції відповідної галузевої 

термінології з огляду на визначальні для її розвитку внутрішньомовні та 

позамовні чинники. 

Ураховуючи історичні, політичні, соціокультурні умови, 

простежуючи еволюцію лексичного складу мови, систематизуючи 

лексикографічну інформацію, дослідники диференціюють кілька основних 

періодів становлення економічної термінології: 1) давньоруський (ХІ –

ХІІІ ст.); 2) ХІV – початок ХІХ ст.; 3) друга половина ХІХ – початок 30-х 

років ХХ ст.; 4) початок 30-х – кінець 80-х років ХХ ст.; 5) сучасний етап 

(90-і роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Така періодизація актуальна, зокрема, 

щодо соціально-економічної термінології (Т. М. Дячук), термінології 

менеджменту (Н. Л. Краснопольська). 
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Витоки національної економічної метамови деякі термінознавці 

(Т. М. Дячук, Н. Л. Краснопольська) схильні вбачати ще у мові давньоруської 

епохи, умотивовуючи свою позицію тим, що уже в той час відбувалися 

активні торговельні зв’язки Київської Русі з іншими державами, а отже, 

функціонувала відповідна лексика. Щоправда, усвідомлюючи дискусійність 

своєї позиції, вони наголошують, що цю лексику некоректно кваліфікувати 

як  терміни, більш слушним щодо неї є визначення спеціальна лексика 

економічної сфери. У згаданих вище авторських періодизаціях 

давньоруський період означено як донауковий етап формування 

економічної термінології.  

Період ХІV – початок ХІХ ст. як етап становлення лексики, пов’язаної 

з економічною діяльністю людини, – хронологічно найоб’ємніший і, на нашу 

думку, потребує виразнішої стратифікації з погляду розвитку лексики і в 

часі, й за певними галузевими сферами. Так, історичномовні джерела 

констатують, що активно вживаними у XIV– XV ст. були успадковані від 

давньоруської мови одиниці, пов’язані із сферою торгівлі. Зокрема, саму 

торгівлю як процес номінувало дієслово в різному графічному оформленні: 

торговати (ССтУМ ІІ, с. 438), торгувати (ССтУМ ІІ, с. 439), тьрговатъ 

(ССтУМ ІІ, с. 452), трговатї (ССтУМ ІІ, с. 438) та ін.; дії, пов’язані 

з купівлею-продажем – похідні утворення від давніх спільнослов`янських 

коренів -да- та -куп-: продати (ССтУМ ІІ, с. 257), запродати (ССтУМ І, 

с. 385), купити (ССтУМ І, с. 528), коупить (ССтУМ І, с. 528), коуповати 

(ССтУМ І, с. 529), закоупити (ССтУМ І, с. 377), покупити (ССтУМ ІІ, с. 188) 

та ін. [215, с. 234]. У тогочасному мовному обігові вже були загальні назви 

людей, які займалися торгівлею, – це лексеми купець (ССтУМ І, с. 528), купєц 

(ССтУМ І, с. 528), торговєць (ССтУМ ІІ, с. 438), торговчęнині (ССтУМ ІІ, 

с. 439). Прикметно, що вживане у пам’ятках XIV–XV ст. слово товаръ 

(ССтУМ ІІ, с. 433) (об’єкт торгівлі), зберегло свою семантику й у цьому 

значенні вживається в сучасній українській літературній мові, зокрема й у 

фаховій мові економіки.  
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У розглядуваний період для позначення різноманітних обмінних дій 

та операцій побутували лексеми мънити «обмінюватися» (ССтУМ І, с. 627), 

мъняти (ССтУМ І, с. 627), замєнити (ССтУМ І, с. 378), промєнити 

(ССтУМ ІІ, с. 260), промїнїті (ССтУМ ІІ, с. 260), дати измъноу (ССтУМ І, 

с. 282), дати отмъну (ССтУМ І, с. 282) та ін.  

Дієслово торгуват (ССтУМ ІІ, с. 438), а також досить численні 

похідні від нього утворення  (торговлę (ССтУМ ІІ, с. 438), торговлъ 

(ССтУМ ІІ, с. 438), торгувлъ (ССтУМ ІІ, с. 438), торгъ (ССтУМ ІІ, с. 439), 

тръгъ (ССтУМ ІІ, с. 447), трог (ССтУМ ІІ, с. 447)) у документах XIV–XV ст. 

були активними для позначення торгівлі як заняття окремих груп населення 

[215, с. 234–237].  

Із часом обсяг лексики, пов’язаної з торговельно-купівельними 

операціями, збагатили слова купецтво, перекупникъ, перекупництво, 

подкупне, подкупца, купованъє (ССтУМ І, с. 528) та зумовлені здійснюваними 

міжнародними економічними зв’язками запозичення із західноєвропейських і 

східних мов (найчастіше з польської, а з початку XVІІІ ст. – 

російської): квота, шинкъ.  

Показово, що крім дієслів на означення торгівлі-продажу – 

торговати, продавати, купувати, приторгувати (мати додатковий прибуток 

від торгівлі), сторгувати, спродать, випродати, купчити (займатися 

торгівлею) – вживаються описові конструкції (торгом се обиходити – 

«торгувати»), з’являються нові лексеми (перекупницьтво – «торгівля», 

закуплене – «купівля», прикуп –  «куплені речі»).  

Серед назв торгівлі, крім згаданих вище торг, торговля, зафіксовано 

запозичення гандель (ССтУМ І, с. 238) [215, с.462]. 

Входять в обіг слова на означення тимчасового заняття купівлею-

продажем (ярмаркувати), для називання способу ведення торгівлі (гуртом – 

«оптова торгівля», на раздробъ – «роздрібна торгівла»). 
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Продовжують активно функціонувати лексичні номінації боргово-

кредитних відносин (винен (ССтУМ І, с. 174), долгъ (ССтУМ І, с. 314), 

болжникъ (ССтУМ ІІ, с. 315), личба (ССтУМ І, с. 551), заплатити (ССтУМ І, 

с. 384), заплата (ССтУМ І, с. 384), платъ (ССтУМ І, с. 151), позычьє 

«позика» (ССтУМ ІІ, с. 176), позичити (ССтУМ ІІ, с. 176) та ін.), які були 

широко представлені в староукраїнських пам’ятках.  

Урізноманітнення грошово-платіжних розрахунків також позначилося 

на складі тогочасного словника: його поповнили одиниці, які в сучасній 

економічній теорії мають статус фінансово-кредитних термінів. Так, поряд із 

готовыи гроші (ССтУМ І, с. 258), сума (ССтУМ ІІ, с. 401) починають 

функціонувати слова решта – «частина грошей, що залишилася 

несплаченою», индепозитъ – «сума грошей, віддана на зберігання» та ін.  

Залишаються активними у вжитку назви гарантій торговельних угод 

та їх юридичного оформлення: застава, заклад, завдаток, зарука. 

Зміцнення внутрішнього ринку та розширення торгівлі у другій 

половині XVII ст. (зокрема, такий факт економічного розвитку, як 

встановлення єдиного мита замість численних дрібних зборів) зумовили 

входження у мовний обіг іменників: кредиторъ, поколодне, рубль, спашне, 

шаг, дієслова обмитити та ін. [269, с.134]. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. українська економічна наука вже 

мала частково сформовану метамову та фаховий словник. Цей період 

Т. М. Дячук характеризує як «початок свідомого втручання в природну 

еволюцію соціально-економічної лексики науковців (С. А. Подолинський, 

І. Я. Франко)» [99, с. 7].  

Інтенсивний розвиток економічної термінології як лексичної основи 

фахової метамови в цей період засвідчує, зокрема, активізація виходу 

українськомовних підручників із фінансової справи,  збірників «Праць 

комісії для виучування фінансових справ» (за редакцією академіка 

Л. М. Яснопольського), лекційних курсів для студентів економічних 
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спеціальностей (автори – професори П. П. Мігулін, О. М. Анциферов, 

М. М. Соболєв, М. І. Мітіліно і П. Л. Кованько та ін.).   

Для формування української економічної термінології кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. неперебутнє значення мали видання українських емігрантів 

у Женеві, зокрема часопис «Громада», який редагували М. П. Драгоманов, 

М. І. Павлик, С. А. Подолинський. Редактори «Громади» прагнули добирати 

максимально семантично релевантні, стилістично доречні терміни для 

номінації різноманітних економічних понять. Зокрема, у дописах «Громади» 

для найменування понять колективної праці зафіксовано такі терміни й 

терміносполуки: праця громадою (Гр, с. 106), стоваришення (Гр, с. 109), 

громада (Гр, с. 153), громадська праця (Гр, с. 164), система праці 

(Гр, с. 181), поділ праці (Гр, с. 200), спілка, асоціація,  спілкове господарство, 

спілкове господарювання, товариська праця, громадське господарство 

(Гр, с. 165). 

У розглядуваний період відбувається активне поповнення спеціальної 

лексики економічної сфери іншомовними лексемами. Наприклад, М. І. Туган-

Барановський, характеризуючи об’єднання капіталістичних підприємств, 

уживає запозичення: конвенції, корнери або ринги («тимчасові угоди 

підприємців»), картелі, синдикати, трести (ТБ, с. 403). Також у працях 

цього періоду зафіксовано одиниці аванс, авізо, акцепт, акциз, біржа, 

бухгалтерія, бюджет, валюта, вексель, дебет, депозит, емісія, інвестиції, 

інкасо, капітал, квота, кредит, пеня, такса, тариф, штраф, чек та ін. Вони 

залишаються активними одиницями сучасного економічного словника. 

Характерна для розглядуваного періоду активність запозичень 

зумовила появу словників, які подавали тлумачення незрозумілих або 

малозрозумілих для широкого загалу лексем. Частину з них пояснено у праці 

В. М. Доманицького «Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів»: 

асоціація – «спілка, товариство людей, що об’єдналися, щоб досягти чого-

небудь» (ДС, с. 16), фірма – «назвисько торгового дома чи торгового 

підприємства» (ДС, с. 123), субсидія – «грошова поміч, запомога» (ДС, 
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с. 114),  актив –  «чиє-небудь добро: гроші, векселі, машини, будівлі, землі, 

не торкаючись довгів» (ДС, с. 10) тощо. Сучасна мовна практика засвідчує їх 

збереженість, функціональну активність як фахових одиниць економічної 

метамови.  

Економічний розвиток України впродовж ХХ століття відбувався 

з різною інтенсивністю, а отже, нерівномірним було й становлення 

відповідної фахової мови. Це показово відбивають  виділені у наведеній 

вище періодизації етапи «початок 30-х – кінець 80-х років ХХ ст.» та «90-ті 

роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.». З огляду на те, що хронологічно вони не 

входять у період, визначений темою, метою і завданнями нашого 

дослідження, обмежимося лише констатацією продуктивності цих періодів 

із погляду розвитку традиційних і виформування та усталення новітніх 

галузевих субсистем економічної метамови, а також окресленням пов’язаних 

із ними напрямків лінгвістичних (головним чином термінознавчих) 

досліджень.  

У сучасному українському термінознавстві диференціюють 

термінологію загальноекономічну (стосується економічної комунікації 

загалом) та спеціальну (стосується певної галузі економіки – фінансово-

бухгалтерської, маркетингової, ринкової, податкової, біржової, менеджменту 

тощо). Прикметно, що дедалі пріоритетнішими стають дослідження (й окремі 

статті, і системні монографічні та дисертаційні праці), у яких здійснено 

систематизацію та кодифікацію спеціальної економічної термінології – 

мікроекономічної (А. Д. Олійник), ринкової (О. А. Покровська, 

Б. М. Михайлишин, З. Б. Куделько), агропромислової (Т. П. Кравченко), 

землеустрою та кадастру (О. М. Тур), податкової (О. В. Чорна), 

маркетингової (Д. П. Шапран, О. І. Гутиряк), біржової (Н. О. Жданова), 

казначейської (Л. П. Васковець), фінансово-бухгалтерської (О. Г. Чумак, 

С. М. Кришталь), фінансово-кредитних відносин та грошового обігу 

(Х. П. Дацишин), менеджменту (М. Г. Зеленцова, К. В. Житнікова, 

Н. Л. Краснопольська). З’ясовуючи специфіку становлення цих 
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термінологічних субсистем, дослідники водночас одностайно наголошують 

на тому, що  жодна з них не існує автономно, а є лише сегментом загального, 

цілісного корпусу економічної термінології і – ширше – економічного 

дискурсу. Існують численні перехідні, дифузні зони лексики, спільної для 

різних вузькофахових словників [268, с. 160–163].  

Загалом здійснений в діахронії огляд формування власне 

економічного словника як основи фахової метамови економічної сфери 

засвідчує динамічну стабільність цієї мікросистеми: здатність 

еволюціонувати в процесі функціонування (периферизація / зникнення 

окремих одиниць, поява інших, семантична диференціація понять) 

поєднується із стійкістю семантики багатьох термінів, яка зберігається 

впродовж тривалого часу, іноді аж до сьогодні. Вироблення економічної 

термінології і – ширше – метамови відбувається і за рахунок 

внтурішньомовних ресурсів (на основі питомих лексико-словотворчих 

засобів), і завдяки засвоєнню іншомовної термінології. 

 

 

1.3. Внесок Івана Франка у розвиток наукового стилю 

 

З історичного погляду формування національного наукового стилю 

відбувалося під впливом різноманітних екстра- та інтралінгвальних  

чинників. Крім загального стану розвитку науки і наукових знань, рівня 

сформованості літературної мови, значущою для становлення наукового 

стилю була також діяльність визначних мовних особистостей. У монографії 

А. П. Коваль «Науковий стиль сучасної української літературної мови» 

наголошено, що цей функціональний різновид «формувався й розвивався … 

під впливом мовної практики визначних майстрів – письменників, і вчених, 

громадських діячів і діячів культури, які зверталися до рідної мови  у своїх 

наукових, історичних, економічних, літературно-критичних та інших творах» 

[118, с. 28–29]. У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. І. Я. Франко, 
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А. Ю. Кримський, В. М. Гнатюк, М. І. Павлик, Леся Українка, 

П. А. Грабовський, М. М. Коцюбинський створили неперевершені зразки не 

лише художньої літератури та публіцистики, але й зразки наукових 

досліджень українською мовою [158, Т.І, с. 516]. Однак із плином часу 

впливовість індивідуального чинника значно послабилася, і сьогодні вже 

аксіоматичною є теза про те, що «на сучасному етапі розвитку української 

літературної мови, зокрема її наукового стилю, індивідуальна манера викладу 

навіть видатного вченого вже не може помітно впливати на науковий 

стиль» [241, с. 252].   

Внесок І. Франка у розвиток наукового стилю, очевидно, варто 

розглядати в загальному контексті його поглядів на літературну мову, 

зокрема й ураховуючи участь ученого у мовних дискусіях кінця ХІХ – 

початку ХХ ст., пов’язаних з існуванням східноукраїнської (наддніпрянської) 

та західноукраїнської писемно-літературних практик. 

У працях І. Франка науково обґрунтовано необхідність вироблення й 

устійнення спільної для всіх українців літературної мови на основі її 

східноукраїнського варіанта. Цю позицію автор аргументує двома тезами: 

1) східноукраїнські діалекти (на відміну від західноукраїнських) виявляють 

найбільшу однотипність на великому просторі української землі, а тому й є 

однаково зрозумілими як на Сході, так і на Заході України [254, с. 337]; 

2) східноукраїнський діалект вживали найталановитіші українські 

письменники, а тому з літературного погляду він найбільш унормований і 

літературно оброблений [254, с. 337].  

Боротьбу за створення й розвиток єдиної загальнолітературної мови 

І. Франко провадив і в теоретичному (науково-публіцистичному), і в 

практичному напрямку. Дискутуючи із позиціями, висловленими у статтях 

І. С. Нечуя-Левицького («Сьогочасне літературне прямування», «Сьогочасна 

часописна мова»), Б. Д. Грінченка («Галицькі вірші»), він зауважує, що 

викидати «слова з нашої мови для того тільки, що у інших слов’ян є подібні, 

се значило би добровільно обскубувати  свою мову» [254, с. 174]. 
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І. Франко влучно висловив суть своєї науково-публіцистичної 

діяльності в царині об’єднавчого розвитку української мови: «Мені бажалось 

би своїми увагами докинути цеглинку до взаємного порозуміння між 

українцями і галичанами на полі язиковім і таким способом причинитися до 

полагодження одного важного питання – будущої єдності і одноцільності 

нашої літературної мови…» [254, с. 172]. Він доводить, що «кожний, 

галичанин чи українець, хто бажає друкованим словом промовити до 

найбільшої маси українського народу, мусить уживати мови тої найбільшої 

маси, а до того мови, виробленої найбільшим числом талановитих та 

популярних письменників» [254, с. 337]. Н. П. Корнієнко зазначає, що 

І. Франко, перевидаючи свої твори і редагуючи твори інших авторів, 

постійно виправляв їх мову, максимально наближаючи її до сучасного типу 

української літературної мови [138]. 

Принциповою була також позиція І. Франка щодо необхідності 

орієнтуватися на мову Тараса Шевченка. Цю позицію максимально 

підтримував М. Подолинський, який вважав, що мова (в автора – язик) 

Т. Шевченка «будь-що-будь мусить з часом стати міродайним для нашої 

письменності» [201].  

Із перспективними для формування загальнонаціональної мови 

поглядами І. Франка солідаризувалися письменники-галичани В. Стефаник, 

Л. Мартович, М. Черемшина, на Сході України – М. Коцюбинський, Леся 

Українка, П. Грабовський, Панас Мирний та ін. 

Вартісність і слушність багатьох думок І. Франка щодо розвитку 

української літературної мови визнавав  А. Ю. Кримський. Зокрема, помітна 

їх одностайність у ставленні до росіянізмів. А. Ю. Кримський вважав, що 

І. Франко та інші письменники «не роблять смертельного гріха супроти 

батьківщини, коли краще люблять позичати з російської мови, ніж з 

польської» [153, с. 474]. На наявність в українській мові значної кількості 
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слів, які «однако наші, як і великоруські», та на закономірність їх уживання 

вказував також П. Грабовський [62, с. 41].  

Категорично не сприймав І. Франко пуристичних настанов щодо 

розвитку української мови, зокрема і в царині наукової термінології. Ця 

тенденція була започаткована в останній третині XIX ст. у працях 

М. М. Левченка та П. С. Єфименка, згодом її підтримали інші мовознавці. 

Зокрема, М. М. Левченко виступав проти вживання інтернаціональних 

термінів (здебільшого це були запозичення з грецької та латинської мов) і 

пропагував доцільність творення термінів «в дусі народної мови» [108, кн.7]. 

П. С. Єфименко вважав, «що при складанні малоруської термінології 

потрібно мати на увазі два головні правила: 1) щоб кожний термін був 

утворений від такого слова, яке існує в рідній мові; 2) щоб закінчення 

термінів відповідали формам нашої мови» [109, кн.8]. Згодом ці погляди 

мали активний теоретичний і практичний розвиток у працях В. Левицького 

(термінологізував загальновживані слова), Є. К. Тимченка (перекладав усі 

інтернаціональні терміни штучними новотворами), П. Г. Житецького 

(заперечував доцільність вживання інтернаціональної термінології), 

І. Огієнка (стверджував, що кожен термін має бути утворений «з такого 

кореня, який існує в живій українській мові»). 

Окреслені пуристичні тенденції І. Франко вважав  виявом нерозуміння 

вільного розвитку української мови й  підкреслював, що невиправдана і 

тотальна відмова від інтернаціональної термінології може стати перешкодою 

для повноцінних культурних та наукових взаємин з іншими народами і, як 

наслідок, сповільнити  розвиток нації, її культури й науки [211, с. 27].  

Водночас варто наголосити на тому, що вживання інтернаціональних 

термінів у мовній практиці І. Франка – свідоме і збалансоване. З одного боку 

він, на відміну від інших науковців, не намагався замінювати їх 

чудернацькими новотворами [211, с. 27], а з другого – умотивовано вважав, 

що «викидування, а часто й дуже недотепне «перекладання» міжнародних 

слів, особливо в міжнародній термінології, ще більше віддалило слов’ян 
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одних від других, а принімання слів з одної слов’янської мови до другої 

робилося не раз в надто великій мірі і без приноровлення до духу і звукових 

правил рідної мови» [253, с.72]. Тому становлення української термінології, 

крім виправданого запозичення іншомовних одиниць, прагматично 

орієнтованих на чіткість і достовірність, змістову однозначність наукового 

викладу, має відбуватися і за рахунок питомої лексики, також за рахунок 

словотвірно адаптованних одиниць, які відповідають «її структурі й 

функціональному регулюванню національних і міжнародних елементів з 

орієнтацією на власне мовну основу» [255, с. 40]. Це – основа сучасного 

розуміння націоцентричності, етноцентричності терміносистеми, яка в ідеалі 

в кожній літературній мові має бути національною, оскільки акцептовані нею 

терміни-інтернаціоналізми, запозичені одиниці часто асимілюються 

відповідно до структури національної мови. 

Іще одна проблема, пов’язана з функціонуванням іншомовних 

термінологічних одиниць, – їх незрозумілість для широкого кола мовців, 

потенційних читачів. Для практичного розв’язання цієї проблеми І. Франко 

часто подавав етимологію терміна для того, щоб вказати на різницю між 

інтернаціональним словом і словом-відповідником, а також щоб показати 

різницю між близькоспорідненими за змістом термінами.  

Також показова риса індивідуального наукового викладу письменника – 

коментування, пояснення запозичених понять або паралельне вживання з 

питомими українськими. Такі текстові термінологічні кореференції 

здійснюються: 

− як метатекстові переклади, тлумачення, уточнення семантики терміна в 

дужках: незалежні домени (ґазди) (1, 590); пролетаріат (найомники) 

(1, 46); білий віск (парафін) (1, 55); веркфірери (керуючі робіт) (1, 61); 

домініальні (панські) (1, 90); рустикальні (селянські) (1, 90); порука 

(гарантія) (1, 176). Пор.: Видатки на потреби, так сказати, дальші: 

забезпечення (асекурація), посилання сина до школи, прислужниця, 

театр та гостинці для дітей (1, 11);  
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−  як розгорнуті ідентифікаційно-тлумачні, пояснювальні конструкції: 

Рафінерія – основний цех, де також за допомогою сірчаної кислоти і 

різних пристроїв земний віск остаточно очищується, тобто де 

виробляється чистий білий віск (1, 55); Дистилярні – перегінний цех, 

де нафта за допомогою дистиляції і під дією сірчаної кислоти 

очищується від земляних домішок і набуває чистого, безбарвного 

вигляду (1, 55) або з коментарями, які мали б полегшити читачеві 

розуміння складних або потенційно незрозумілих наукових понять 

(Досі ми бачили те, що називається «постійним капіталом» 

фабрики, тобто будинки, машини, устаткування, сировину і вироби 

(1, 56); 

− як післятекстові коментування: Проект Брестеля з р. 1868 був навіть 

не в строго правнім,  але і в витворенім із часом via facti1 стані речей 

далеко не задоволяючий / 1Фактичним шляхом (лат.)/ (1, 87); Галичина, 

як звісно, край par excellence1 рільничий, а Чехи – промисловий /1В 

найвищій мірі (франц.) (1, 139). 

Окремо варто відзначити, що продуктивним шляхом збагачення 

української термінології І. Франко вважав запозичення з польської мови, а 

також із німецької та латинської мов, які в тогочасну західноукраїнську мову 

потрапляли переважно через польське посередництво. Зокрема, це номінації 

явищ, професій і реалій урядово-адміністративного, економічного, соціально-

політичного характеру: ліцитація (продаж з аукціону) (1, 356), офіціаліст 

(економ), посесія (аренда), шельвах (вартовий), бургер (громадянин),  

ржонца (управитель). Пор.: не дали б погодитись з безпеченством самого 

банку (1, 174); за давніх часів королі надавали містам так звану майдебурію, 

то є право власного суду, надавали їм привілеї на торги, на мита, на шинки… 

(2, 175); За панщизняних часів рустикальні ґрунти не були, властиво, 

власністю ані панською, ані мужицькою, тільки чимось у роді спільного 

fundus instruetus (від лат. фонд спорядження) (1, 547). 
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Прикметно, що при калькуванні таких одиниць І. Франко часто подає 

в дужках їх іншомовний прототермін: При податковій нормі (Steuersatz) 

25 з. р. встановлюється відшкодування з державної скарбниці на користь 

пропінаційного фонду від 1889 р. до кінця 1910 р. по 1 мільйону з. р. на рік 

(2, 51); Найбільше їх працює при  малярстві – 125, при столярстві білім 

(Bautischlerei) –  226… (1, 47); Як каже Лодинський, знести невільниче 

підданство і через заведення корінних інвентарів (Stockinventarien) зробити 

лад у панщизняних відносинах… (1, 90).  

І ретроспективно (з погляду сучасного стану розвитку теорії наукового 

стилю), і в контексті тогочасних зусиль щодо вироблення стильових норм 

наукової мови важливими варто визнати неодноразово висловлювані 

настанови щодо чіткості, зрозумілості, «безобразності» наукового викладу. 

І. Франко послідовно наголошував на тому, що кожен учений «викладаючи 

нам здобутки науки, мусить послугуватися мовою, і то не якоюсь 

абстрактною, а тою звичайною, витвореною історично, привичною для нас» 

[254, с. 252]. Також автор наукової праці повинен дбати про те, щоб його 

мова не викликала в читача небажаних образів та емоцій і не відволікала від 

змістово-інформаційного стрижня: «річ талановитого писателя викликувати 

якнайменше таких побічних виображень, якнайменше розсівати увагу читача, 

концентруючи її на головній течії аргументації» [254, с. 253].   

Одна з послідовно акцентованих тез сучасного термінознавства – 

вимога щодо емоційної нейтральності та моносемантичності наукових 

термінів (Л. А. Булаховський, О. О. Реформатський, Р. О. Будагов, 

Г. О. Винокур, Л. О. Симоненко, І. М. Кочан, Л. В. Струганець, 

Л. В. Туровська, І. А. Казимирова). Цю думку в кінці ХІХ ст. висловлював 

І. Я. Франко, який не тільки чітко формулював відповідну вимогу, але й 

вказував на один із шляхів її реалізації – вживання термінів іншомовного 

походження, термінів-інтернаціоналізмів. У статті «Із секретів поетичної 

творчості» він підкреслює: «чим докладніша, доказніша має бути наука, тим 

сильніше мусить учений боротися з сею поетичною сугестією, отже, перед 
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усього з мовою, – відси йде, напр., конечність витворювати наукову 

термінологію, звичайно дику, варварську в очах філолога, або звичай 

уживати для такої термінології чужих слів… – на те, щоби не збуджувати 

ніяких побічних образів в уяві» [254, с. 253].  

Як активний шлях поповнення термінологічного словника, а отже, 

фактор розвитку наукової мови, у працях І. Я. Франка актуалізовано явище 

термінологізації загальновживаних слів (В. М. Русанівський, 

Л. О. Симоненко, І. М. Кочан). Наприклад, слово вартість у XIX ст. 

функціонувало в українській мові здебільшого у значенні «цінність». 

І. Франко в наукових працях уживає його як економічну категорію (зокрема, 

він уперше цим терміном називає продукти праці в їх натуральній формі), 

розширює семантику. Це переконливо засвідчує прикметникова  

сполучуваність іменника вартість з «економічними» означеннями 

споживча, мінова. Також – у генітивно-конкретизувальних сполуках 

(вартість тягарів публічних .. становить не менше, як 18 з[л.] р[инських] 

(1, 196); Теперішня вартість листів і облігацій представляється так… 

(1, 322); вартість плати, яку він [робітник] одержав, ледве дорівнює, 

припустимо, п'ятигодинній праці (1, 76)), у предикативних конструкціях 

(За цей час робітник виробляє нову вартість, що відповідає 10, 12, 14 або 

16-годинній праці (1, 76)).  

Економічні праці Івана Франка переконливо засвідчують, що вже 

наприкінці XIX століття українська мова була достатньо сформована «для 

вислову інтелігентних думок і відносин», але питання про її поширення 

вимагало активної і тривалої просвітянської роботи. Новостворені окремі 

слова потребували узвичаєння, а це завдання було безпосередньо пов’язане з 

цілеспрямованою діяльністю щодо їхнього впровадження через живу чи 

писемну мовну практику. І. Франко щодо цього зауважував: «Як багато слів, 

що 1882 р. разили читачів та критиків д. Старицького, сьогодні ввійшли в 

загальне уживання і не разять нікого» [252, с. 276]. До розуміння природи 

термінів І. Франко підходив як до результату процесів діяльності людської 
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свідомості і з урахуванням того, що людина однакові явища може 

трактувати по-різному.  

Важливо відзначити зацікавлення, яке виявляє І. Франко до методу 

функціонального аналізу термінів. Зафіксований і осмислений термін, на 

думку вченого, повинен відповідати практичним потребам наукової мови. 

Він засуджував маніпуляцію термінами, їх самовільне виправлення та 

довільне вживання. Об’єктивну обґрунтованість уважав єдиним 

закономірним критерієм і творення терміна, і його запозичення з іншої мови. 

Вплив однієї мови на іншу, у розумінні І. Франка, – не тільки зовнішній 

фактор, він пов’язаний із внутрішнім іманентним станом мови-рецептора, яка 

вбирає й адаптує те, що відповідає її структурі й функціональному 

регулюванню «національних і міжнаціональних елементів» [255, с. 10] 

з орієнтацією на власну традицію. Найскладніші поняття суспільного життя 

передаються саме з допомогою тих елементів, які відібрані мовою у процесі 

її природного історичного розвитку. 

Важливим чинником формування української термінології, крім власне 

мовних і соціокультурних важелів, І. Франко вважав творчість індивідів – 

авторитетних для свого часу і соціуму особистостей, які спрямовували  

розвиток  мови в русло загальноукраїнської єдності і європейської цивілізації 

[195, с. 159]. Саме науковці й суспільні діячі своїм науковим потенціалом, як 

стверджував письменник, підносять «інтелектуальний рівень та естетичне 

вироблення цілих мас народу» [250, с. 428]. 

Із невідрефлексованістю тогочасних стильових норм наукового 

викладу, а також з індивідуальними особливостями наукового мовомислення 

та мововираження І. Франка пов’язуємо наявність у текстах його праць 

численних народнорозмовних одиниць, які органічно поєднуються із 

загальнонауковою книжною лексикою та вузькофаховими 

терміновживаннями. Пор.: Питання соціального ніхто не може сотворити, 

не може самохіть викликати, ніби вовка з лісу (1, 8); Єслі ж іде о порятунок 

банку крайового, то пощо ж людям очі милити рятуванням селян? (1, 349); 
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Знов вилазить шило з мішка. Банк крайовий давав свої гроші на 

інтервенцію п[анів] директорів; най же від них відбирає (1, 348-349). Отже, 

можемо констатувати, що на тлі дотримання жанрової специфіки 

(об’єктивного тону, наукової аргументації, логічності суджень, абстрактної 

лексики, спеціальної термінології) характерною індивідуальною рисою мови  

І. Франка є вживання розмовних одиниць. 

Актуальне для оцінювання внеску І. Франка в розвиток наукової мови 

також його ставлення до явища термінологічної варіантності. У добу 

вченого чимало термінів з однаковим коренем мали різний граматичний рід, 

що було зумовлено морфологічною адаптацією запозичених одиниць. 

Оскільки такі лексеми  приходили в українську мову за посередництвом або 

російської, або польської мов, то те саме слово могло функціонувати 

у чоловічому роді (російський варіант) або в жіночому (польський варіант): 

актив – актива, девіз – девіза, клас – кляса, анархіст – анархіста, зал – зала 

[107, с. 6; 180, с. 95]. У Східній Україні вони вживалися здебільшого на 

зразок російської мови, а в Галичині переважно на зразок польської. 

Природно, що наукові праці І. Франка засвідчують варіанти на зразок 

польської мови: Єдиний лік на таку недугу єсть здорова, хоч і груба справа, 

єсть остра аналіза причин недуги (1, 212); Конфіската тої ренти на 

користь держави – се одинока і найспасенніша рецепта на всю хворобу 

(2, 108); Укладання табеля мусить відповідати тій методі, після якої дані 

були збирані (1, 251); а тільки такий писар, по нашій думці, дає ще при так 

недостаточній контролі, як у нас, найбільшу можливу поруку проти всяких 

ошуканств і кривдження громади (1, 224). Проте фіксуємо в аналізованих 

працях паралельне використання термінів і в чоловічому роді, яке 

утвердилося сьогодні як норма літературної мови: Причина звільнення учня з 

навчання ніколи не записується до книжечки, а тому контроль над учнями 

зовсім неможливий (2, 256); Платити кредиторам збанкрутованого банку 

боржниками того ж  банку, узятими живцем зі шкірою і кістьми, – ось 

найновіший метод (2, 64). 
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Комплексне об’єктивне осмислення внеску І. Франка в розвиток 

української термінології як основи словника мови науки запропонувала 

І. М. Кочан. Дослідниця визначила низку основних аспектів діяльності 

І. Франка в царині термінотворення й уніфікації тогочасного наукового 

стилю: теоретичні міркування про мовну природу терміна і термінології; 

послідовне наголошення тези про те, що потреби національної науки має 

обслуговувати національна мова; постулювання необхідності запозичення й 

перекладу термінів різних галузей та творення власних, питомих 

терміноодиниць; підкреслення необхідності дбати про максимальну точність 

і однозначність термінів; вживання термінологічної лексики у мові художніх 

творів [143, 701–702]. Також І. М. Кочан вказує на те, що у праці «Із секретів 

поетичної творчості» І. Франко уводить в обіг терміни «нижня» і «верхня» 

свідомість, «домени» (галузь), «комірка мізку» [143, с. 701]. Крім того, до 

багатьох перекладних термінів І. Франко добирав національні варіанти: 

еруптивність – “раптовий вибух”, пуант – “вістря, яким кінчається твір” 

тощо [143, с. 702]. Це підтверджує висновок дослідниці про вагомість 

термінознавчого твердження І. Франка: «Учений, викладаючи нам здобутки 

науки, мусить послуговуватися мовою, і то не якоюсь абстрактною, а тою, 

звичайною, витвореною історично, привичною для нас».  

Підсумовуючи, зазначимо: мова наукових економічних праць І. Франка 

майже в усіх аспектах відбиває і мовознавчі дискусії, характерні для сучасної 

письменникові доби, і його намагання зблизити західний і східний варіанти 

української мови, уніфікувати правопис. Водночас одним із найбільш 

знакових здобутків І. Франка варто визнати посилену увагу до наукового 

стилю – його становлення і розвитку, збагачення лексичного складу, 

вироблення базових норм.  

 

Висновки до розділу 1.  

Сучасний науковий стиль у єдності його жанрів та різновидів, із 

розгалуженою системою  різногалузевої фахової термінології, багатством і 
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гнучкістю синтаксичної структури, із стрункістю логічних побудов, 

когнітивно-інформативною спрямованістю й стильовими комунікативно-

прагматичними нормами продуктивно обслуговує всі сфери інтелектуальної 

діяльності людини. Історично цей функціональний сегмент літературної 

мови формувався під впливом численних соціокультурних чинників (як-от 

загальний стан науки й наукових знань в Україні, рівень розвитку 

літературної мови), а також під впливом мовної практики визначних 

майстрів – письменників і вчених, громадських діячів та діячів культури. 

Для об’єктивної інтерпретації мови економічних праць І. Франка і – 

ширше – для усвідомлення його внеску в розвиток національного наукового 

стилю пізнавальним є огляд історичного процесу становлення української 

наукової мови в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Евристичну та теоретико-

методологічну цінність такого огляду визначає те, що він дає поглиблене 

розуміння загального соціокультурного й соціополітичного контексту 

Франкової доби як періоду активних націоцентричних зрушень, відновлення 

й популяризації української ідентичності.  

У кінці ХІХ ст. історично актуальне для українців питання єдності 

нації та єдиної літературної мови постало особливо гостро у зв’язку з 

існуванням двох варіантів української літературної мови. У ситуації 

визначення шляхів єднання цих варіантів знаковою стала позиція І. Франка, 

який послідовно наполягав на необхідності вироблення єдиної 

загальноукраїнської мови та максимального розширення її соціальних 

функцій як мови державотворення, публіцистики, освіти, науки. 

Про свідоме ставлення І. Франка до потреби розвитку наукового стилю, 

нормалізації наукової мови свідчать його численні теоретичні праці та 

практична діяльність. 

Науковий доробок І. Франка має незаперечну історико-літературну 

цінність, оскільки його праці репрезентують початковий етап формування 

українського наукового стилю, коли між власне науковими і науково-
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популярними текстами не було чіткого розмежування. Це визначило 

індивідуальний характер викладення інформації в його економічних працях. 

Загалом мова економічних праць І. Франка – літературна з окремими 

західноукраїнськими рисами.  

Тексти економічних праць І. Франка – особливий різновид його 

писемної творчої діяльності. Репрезентуючи мовно-інтелектуальну діяльність 

людини, наукові тексти, з одного боку, завжди є часово маркованими носіями 

інформації про рівень когніції, сформованості знань, актуальних для часу 

їхнього створення, а з другого – засвідчують характерні ознаки ідіостилю  

автора. Тому евристична цінність дослідження наукових текстів важлива як 

для вивчення історії літературної мови, історії національної науки й 

культури, так і для об’єктивації та / або поглиблення знань про 

індивідуальний внесок того чи того автора у розвиток мови, науки, культури.  

Основні теоретичні положення висвітлено в таких працях: «Вклад 

Ивана Франко в развитие научного стиля украинского литературного языка» 

[52], «Развитие научного стиля украинского литературного языка кон. XIX – 

н. XX в.» [53], «Актуальні парадигми дослідження наукового тексту» [58], 

«Scientific style of ukrainian literary language development (the end of XIX – 

early XX century)» [60]. 
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Розділ 2 

 

ЛЕКСИЧНІ НОМІНАЦІЇ У ТЕКСТАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАЦЬ 

ІВАНА  ФРАНКА 

 

Один з обов’язкових аспектів пізнання внутрішньоструктурної 

організації мови економічних праць І. Франка –  вивчення складу, семантики, 

тематичних параметрів, контекстного навантаження лексичних номінацій, 

тобто дослідження словника – як основи кожного функціонального стилю, 

кожного конкретного тексту. Компонентна наповненість цього словника 

безпосередньо пов’язана з жанрово-стильовою належністю, тематичною і 

прагматичною спрямованістю аналізованих текстів. Адже вони 

репрезентують науково-популярний підстиль кінця ХІХ – початку XX ст., 

коли між власне науковими і науково-популярними дослідженнями не було 

чіткого розмежування, що істотно вплинуло на характер викладення 

інформації, а отже, й мовну структуру праць (наприклад, активне вживання на 

тлі книжної лексики розмовних зворотів, фразеологізмів, структур  розмовного 

синтаксису тощо). Ці особливості також мали прагматичну мотивацію: були 

спрямовані на максимально простий і доступний виклад складної наукової 

інформації, оскільки праці І. Франка часто орієнтовані не на фахівців-

економістів, а на «середнього» читача.  

Водночас пріоритет змістотворення в текстах економічних праць 

І. Франка як зразках наукового стилю все-таки визначаємо за книжною 

лексикою, зокрема термінологією. Адже відомо, що «провідна й постійна 

ознака наукового стилю – термінологічність, тобто наявність термінологічної 

лексики та фразеології» [241, с. 251]. 

Цілісність словника індивідуальної  економічної мови І. Франка можна 

пізнати через його поняттєво-лінгвальну стратифікацію (поділ на 

загальнонаукову книжну лексику та спеціальну, власне економічну 

термінологію) з наступним вичленуванням лексико-тематичних груп та 
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підгруп), а також через системне простеження характеру лексико-

семантичних відношень (синонімічних та антонімічних) у реєстрі 

досліджуваного словника. 

 

 

2.1. Лексико-тематичні групи загальнонаукової книжної лексики 

 

Тематична спорідненість – «найбільш загальний тип міжсловесних 

відношень» [160, с. 200]. Евристичну цінність тематичного групування 

загальнонаукової книжної лексики умотивовує те, що «виділення тематичних 

груп є кроком до встановлення власне мовних семантичних зв’язків, а не 

просто констатацією явищ, зумовлених логічним зв’язком слів» [267, с. 24]. 

При цьому зарахування слів до однієї тематичної групи визначається 

відношенням їхнього поняття до однієї теми, тобто враховує предметно-

семантичну близькість слів. 

Тематично загальнонаукова книжна лексика, яка формує словник 

економічної мови І. Франка, надзвичайно різноманітна, текстотвірне, 

змістототвірне навантаження, частотність уживання цих одиниць теж дуже різне. 

Тому природно, що об’єктом розгляду в нашій праці слугуватимуть найвиразніші 

сегменти – «назви осіб» та «назви установ та організацій». 

 

2.1.1. ЛТГ «назви осіб» 

До найбільш репрезентативних книжних назв осіб, зафіксованих у мові 

економічних праць І. Франка, належать лексеми, які за тематичною ознакою 

об’єднуються у підгрупи:  

− «назви осіб за належністю до суспільних класів», тобто номінації людей, 

об’єднаних за ознакою займаного суспільного становища, за роллю в 

організації праці тощо: капіталіст, шляхтич, поміщик, дідич, робітник, 

селянин та ін.;  
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− «назви осіб за видом діяльності, професією, посадою»: цісар, намісник, 

міністр, градоначальник, бурмістр, службодатель, правительствений 

комісар, віриліст, веркфірер, ад’юнкт, диюрніст, екзекутор, аранжер, 

вервальтер, ад’юнкт, маршалок, куратор, люстратор, асесор, 

урядник та ін. 

2.1.1.1. «Назви осіб за належністю до суспільних класів». Соціальне 

розшарування сучасного І. Франкові суспільства відбивають уживані в його 

економічних працях номінації осіб за належністю до суспільних класів, 

передусім це лексеми робітник, капіталіст, трудівник, шляхта, селянин / 

селяни, пролетарці, дідич (історичне: літ., «поміщик» – СУМ IV, с. 111; пор. 

також: «поміщик, великий землевласник, спадковий власник маєтку» – РСФ). 

Наприклад: Капіталіст звичайно платить навіть більше, ніж робітник конче 

потребує на прогодування і утримання себе самого (1, 73); За цей час 

робітник виробляє нову вартість, що відповідає 10, 12, 14 або 16-годинній 

праці, а вартість плати, яку він одержав, ледве дорівнює, припустимо, 

п'ятигодинній праці; отже, капіталіст одержав завдяки йому вартість 

неоплаченої праці протягом 5, 7, 9 або 11 годин, і це становить його 

прибуток (1, 76); Лихва, що душить селянина, це ... лише форма, в якій 

виявляється опанування праці з боку капіталу (1, 71); сервітути підданські 

на добрах домінікальних лишаються ненарушені, тільки що селяни мусять за 

їх уживання платити дідичам певну винадгороду (1, 96); в таких палатах 

мали би верх великі рільники, дідичі,.. так само як в палатах торговельних 

мають верх великі купці та багатирі (2, 243). 

Знаковим у працях І. Франка є протиставлення понять капіталісти – 

робітники, селяни. Їхній внутрішньотекстовий контраст постає на акцентуванні 

смислотвірної семи ‘антагонізм’: І як же тут повірити нашим «вищим 

сферам», які начебто піклуються про добро робітників і про поліпшення 

їхньої долі, але досі не подбали навіть про пізнання цієї долі і, друкуючи 

брехливу балаканину капіталістів, обманюють самі себе і увесь світ! (1, 59);  

робітник, не маючи власності ані у вигляді землі, ані в капіталі, змушений … 
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продавати їм [капіталістам] свою працю за ціну, яка має йому вистачити на 

покриття коштів для свого утримання (1, 67); Він [робітник] витворив 

надвишку вартості понад вартість своєї плати, тота надвишка – се зиск 

капіталіста, вона побільшує його капітал (1, 32); Селянин, який має декілька 

моргів ґрунту, правда, має землю, тобто капітал, однак він не капіталіст, 

бо ця земля без його вчасної праці не може його прогодувати; він мусить 

оросити її потом свого чола (1, 68).  

Оцінний контраст у наведених авторських характеристиках поміщиків, 

капіталістів, з одного боку, і робітників, селян – із другого, створюють 

висловлення з негативно-оцінними та позитивно-оцінними семами. Пор.: 

капіталіст – ‘заможність’, ‘обман’, ‘зиск’, ‘прибуток’ (надвишка – се зиск 

капіталіста, вона побільшує його капітал; брехлива балаканина капіталістів; 

обманюють самі себе і увесь світ), робітник, селянин – ‘злиденність’, 

‘виснажлива праця’, ‘примусова праця’ (не маючи власності ані у вигляді землі, 

ані в капіталі, змушений найматися..; змушений тяжко працювати; оросити її 

[землю] потом свого чола). 

Логічні (безобразні) означення щодо номінацій осіб за належністю до 

суспільних класів мають різне семантико-оцінне та функціональне 

навантаження.  Наприклад, вони  здебільшого вказують на: 

− національну чи регіональну ідентичність: В 1790 р. шляхта галицька 

вірила твердо, що мужики будуть своїм панам із доброї волі на віки 

вічні робити панщину (1, 92); не можна замикати очей на те, що цісар 

мав інтенцію дарувати галицьким селянам панщину (1, 99); 

− походження або соціальну належність: Причина тому – з одного боку, 

недостаточне наше знакомство з робітниками містовими, а з другого 

боку – далеко більша трудність обрахунку і аналізи, як у сільських та 

маломіських робітників (1, 7); Думаю, що зовсім без пересади мож 

зрівняти доход зецера з доходом сільського робітника (1, 11); 

− характер зайнятості: Не тяжко, впрочім, угадати, що перша, найліпше 

плачена купа – се іменно ті легкороби: писарі, надзирателі, машиністи; 
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друга купа – се робітники сталі.., а третя, найбільша і найбідніша, 

– се поденні зарібники (1, 47). 

Одна з найактивніших одиниць у тематичній підгрупі «назви осіб за 

належністю до суспільних класів» – робітник (робітники). У текстах 

І. Франка лексема функціонує з кодифікованим у СУМ значенням 

«представник експлуатованого класу, позбавлений засобів виробництва; 

пролетарій. […] //  2. Той, хто працює, трудиться; трудівник» 

[СУМ VIII, 585]. Пор.: робітником можна назвати лише того, хто, не маючи 

власності ані у вигляді землі, ані в капіталі, змушений найматися до 

капіталістів (1, 67).   

Незважаючи на належність розглядуваних праць до наукового стилю, 

однією з ознак якого, як відомо, є стилістична нейтральність, численні 

контексти зі словом робітник / робітники відбивають співчутливе ставлення 

І. Франка до «робучого люду». Зокрема, про це свідчать стійкі характеристики 

та фразеологізовані словосполуки (гірка доля, шматок чорного хліба), 

дієслівні сполуки із модальністю примусовості (мусить працювати, 

змушений найматися, змушений працювати, мусить дивитися на знущання 

пана), також авторське слововживання рід білих негрів. Пор.: йому 

[робітникові] дають стільки, щоб він міг так-сяк утримати ще й сім’ю, а це 

для того, щоб не припинився рід білих негрів, бо це було б невигідно 

для капіталу (1, 73); Робітник мусить працювати на поміщиків, 

фабрикантів, купців, крамарів, на військо і на різних дармоїдів, а сам одержує 

за це шматок чорного хліба! (1, 76); Дітей і дурнів легко зловити на таку 

полову; але людей, що задумуються, і робітника, який щоденно відчуває 

свою гірку долю і мусить дивитись на знущання над ним свого «пана», на 

таке базікання напевно не зловлять (1, 66). 

Нейтральними щодо виявлення авторського ставлення, авторської 

оцінки робітників, натомість інформативними щодо відбиття сучасної 

І. Франкові об’єктивної картини розшарування робітників за галузями 

промисловості, сферами зайнятості є означення сільський, фабричний, 

http://sum.in.ua/p/8/585/2
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промисловий: Коли б сказати про такий заробок сільському робітникові, 

він би здивувався (1, 9); поки що нам важко дати яку-небудь відповідь на всі ці 

питання, важко хоч би приблизно подати загальну картину життя всіх 

фабричних робітників у Галичині (1, 52); Беручи одно пересічне число, 

виходило б, що кождий промисловий робітник в Галичині бере денно по 60 

кр(ейцерів) (1, 46). 

2.1.1.2. «Назви осіб за видом діяльності, професією, посадою тощо». 

Цю компонентно численну тематичну підгрупу стратифікують кілька 

тематичних мікрооб’єднань лексики:  

− «назви осіб за займаною державною посадою»;  

− «назви осіб за професійною належністю»;  

− «назви осіб за родом діяльності»;  

− «назви осіб за функційними обов’язками». 

У тематичній підгрупі лексики «назви осіб за займаною державною 

посадою» ключовими є слова цісар («українське найменування австрійського 

імператора, яке було прийняте в Галичині; у ширшому значенні – взагалі 

визначення носія імператорського титулу»), намісник («заступник цісаря у 

краях Австрійської / Австро-Угорської монархії, зокрема у Галичині»), 

міністр, градоначальник, бурмістр («міський голова»), віриліст («депутат 

крайових парламентів Австрії, а також рейхсрату (державної ради), який 

входив до законодавчого органу за посадою, а не обирався»), маршалок 

(«виборна особа у поміщицькому самоврядуванні; предводитель дворянства, 

голова сейму; голова повітової ради в цісарській Австро-Угорщині») та ін. 

(усі тлумачення подано за РСФ). Їхня актуальність пов’язана із 

соціополітичною ситуацією в Галичині XIX ст.: цісар у відручнім письмі до 

міністра скарбу з 7 лютого 1853 упімнув уряд до прискорення справи 

індемнізаційної (1, 103); ліберали не могли й не можуть дарувати цісареві 

Фердінандові того, що він дарував селянам панщину! (1, 99); Бо хоч вдались в 

діло як політичний начальник краю, так і начальник автономії – п. намісник 

і п. маршалок – … то все ж рішаючі віденські сфери держались якось дивно 
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зрезервовано (1, 306); пронеслась по краю вість, що маршалок крайовий, 

д-р Зиблікевич, в Відні почав пактувати з компетентними сферами… 

(1, 295); Будемо мусили призначити, що той «груповський градоначальник», 

котрий його скомпонував, був справді геніальним праводавцем (1, 261).  

Семантико-стилістичну специфіку книжної номінації міністр визначає 

те, що вона у мові розглядуваних праць зазвичай вживається із 

конкретизатором – міністр юстиції, міністр рільництва, міністр скарбу, 

міністр фінансів тощо: Міністр юстиції, граф Шенборн, відповів: «Мушу 

визнати, що висновки пана Мадейського з багатьох точок зору слушні…» 

(2, 186); від того часу тодішній міністр рільництва барон Мансфельд 

…казав наглухо заперти ліси для людської худоби (1, 80); Справоздання 

міністра фінансів з доходів державних за р. 1882 (1, 151). Крім змістового 

уточнення, достовірності називання державної посади, такі конкретизатори 

мають також супровідну пізнавально-інформативну функцію – створюють 

історично правдиву картину інфраструктури тогочасного уряду.   

Значно численніша і більш урізноманітнена з погляду стилістичної 

диференціації охоплених одиниць тематична підгрупа «назви осіб за 

професійною належністю». Спостереження над економічними текстами 

І. Франка дають підстави умотивовано стверджувати, що цю групу формують і 

рідковживані (часово або регіонально марковані) книжні номінації (диюрніст, 

зецер), і загальновживані книжні (друкар, провізор (той, хто може завідувати 

аптекою [СЧС, 48]), і загальномовні (ткач, оліярник, кравець, мірошник, 

муляр). Останні, безумовно, не належать до розряду книжної лексики, однак 

наводимо їх мінімальний перелік для повноти окреслення корпусу номінацій 

осіб, які входять у реєстр номінацій осіб, зафіксованих у мові економічних 

праць І. Франка.   

У лексикографічній праці «Рідкісні слова у творах І. Франка» подано 

лаконічні тлумачення номінацій диюрніст («писар, канцелярист»), вотант 

(«писар у адвоката») та зецер («друкар-складач») [РСФ]. Пор. їх уживання в 

економічних текстах І. Франка: Значить, 17 877 410 з[л.] р[инських] 

http://www.i-franko.name/uk/Studies/RareWords.html
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в[іденськими] а[сигнаціями] коштувати буде в цілості адміністрація й 

переведення амортизації, всі ті крайові й місцеві комісії, всі ті совітники й 

диюрністи… (1, 112); Для того на тепер станемо на тім, що подамо 

невеличкий образок з життя львівського робітника-зецера (котрий у 

друкарні складає письмо) (1, 7).  

Уживання лексеми зецер в аналізованих економічних працях має і таку 

лінгвопрагматичну особливість: І. Франко виділяє номіновану цим словом 

професію, надає їй особливого, дещо вищого статусу з-поміж інших, 

підкреслюючи, що вона пов’язана не тільки з механічною працею, але й із 

розумово-мисленнєвою діяльністю, потребує певної фахової підготовки: плата 

зецерів  стосунково  далеко ліпша, як прочих робітників, бо тут вимагається 

не простої механічної сили, а якого-такого (бодай нижчого) образування, що 

і в платі мусить становити різницю (1, 8); вже само складання і потреба 

уважного читання складаної книжки познакомлює зецера мимо його волі 

з різними науковими та політичними питаннями, будить його думку, виробляє 

сяке або таке переконання (1, 8). 

Наявність інтегральної семи ‘рід / вид діяльності’ дає підстави 

згрупувати за цією ознакою окреме тематичне об’єднання – «назви осіб за 

родом / видом діяльності». До неї зараховуємо номінації фабрикант, 

промисловець, ремісник, землероб, рільник, крамар, банкір, фінансієр, 

кредитор, орендар, службодатель та ін. Порівняймо: Фабриканти, 

промисловці, ремісники на зазив палат майже ніколи не подають правдивих 

даних про те, скільки виробу у них виробляється, скільки держать робітників, 

скільки мають доходу (1, 44); Робітник мусить працювати на поміщиків, 

фабрикантів, крамарів, на військо і на різних дармоїдів, а сам одержує за це 

шматок чорного хліба! (1, 76); Слюсарській корпорації, яка зверталася до 

виділу в час відсутності голови, відповіли: «Ми не маємо довір’я до місцевих 

ремісників – вони не мають навіть відповідних знарядь» (1, 20); Такі 

рільники мусили самі окупляти увільнення своїх ґрунтів і вкладати окуп до 

фонду індемнізаційного (1, 108); Так само орендарі емфітевтичні сталися 
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необмеженими властителями посіданих ґрунтів, їх річну оренду 

скапіталізовано, і той капітал вони мусили сплатити (1, 108). Змістове й 

прагматичне навантаження цих номінацій умотивоване тим, що вони 

допомагають достовірно відтворити реалії тогочасного суспільно-

економічного життя. 

Конкретизація вказаної вище інтегральної семи ‘рід / вид діяльності’, її 

звуження до різновиду ‘рід / вид економічної діяльності’ дає підстави 

акцентувати важливість тематичного міні-об’єднання лексики економічного 

профілю – назви осіб, рід діяльності або професія яких пов’язана з виробничо-

промисловою, фінансовою, банківською та ін. сферами: промисловець, 

фабрикант, урядник рахунковий, банкір, касієр, правний дорадник банку, 

фінансієр, орендар, кредитор / віритель («кредитор, позикодавець» [СРФ]), 

боржник / довжник тощо. Пор.: Не маємо найменшої причини щадити 

народових фінансієрів, помітуючихся грошем селян (1, 313); Платити 

кредиторам збанкрутованого банку боржниками того ж банку, узятими 

живцем зі шкірою і кістьми, – ось найновіший метод… (2, 64); Ще корисніші 

для довжників условія не дали б погодитись з безпеченством самого банку 

(1, 174); В слідуючій табличці подаємо докладний перегляд, звідки, т[о] 

є[сть] від яких вірителів і на який річний процент затягано дрібні 

позички (1, 230). 

Специфічна одиниця розглядуваної лексико-тематичної підгрупи, яка 

вийшла з мовного вжитку і сьогодні може бути кваліфікована як історизм, – 

книжна номінація службодатель. У лексикографічних джерелах початку 

ХХ століття (як-от «Словарь української мови» за ред. Б. Д. Грінченка), також у 

сучасних словниках (наприклад, у СУМі) лексема не зафіксована і не 

витлумачена, тому про її значення можна робити висновки тільки з 

Франкових контекстів: Службодатель має право коли-небудь, без виявлення 

причини, переглянути в присутності слуги і ще одного свідка скрині, куфри 

і всі переховки… А за весь той послух «службодатель має право заборонити 

слузі принимання відвідин чи то від кого-небудь взагалі, чи від певних 
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означених осіб» (1, 265); службодателі, предприємці ремісничі, фабричні 

і корпорації повинні звертати фондові кошти лічення (1, 140). 

Тематична підгрупа «назви осіб за функційними обов’язками» – 

достатньо численна, компонентно наповнена. Вона об’єднує і поширені 

лексеми (касієр, контролер), і менш зрозумілі українському мовцеві  

запозичені номінації, як-от аранжер – «організатор, ініціатор, розпорядник, 

керівник; той, хто щось організовує, влаштовує»; веркфірер – «той, хто керує 

роботами», вервальтер – «управитель»; екзекутор  – «судовий виконавець, 

збирач штрафів і податків; чиновник, який відав господарськими справами і 

наглядом за їх виконанням, зокрема на ділянці сплати податків» [усі 

тлумачення подано за РСФ]. Пор.: Каса банку уміщена буде провізорично в 

локалі каси крайової, а касієр і контролер виділу крайового мають заразом 

повнити ті самі функції в банку крайовім (1, 172); на самих контрибуентів 

податкових спадає, як побачимо дальше, ще менший процент (1, 139); у ці 

роки персонал управління і наглядачів налічував 10 чоловік,.. крім того, 

мали… 4 веркфірерів (керуючих роботами) по 1 злотому ринському на день 

(1, 61).  

Показова щодо вжитку лексема секвестратор. Словники іншомовних 

слів [СЧС, 385; СІС, 749] фіксують тільки спільнокореневі з назвою особи 

секвестратор лексеми секвестр («накладання заборони на майно; передача 

спірного майна на схованку третій особі до остаточного розв’язання 

суперечки» [СЧС, 385]), секвеструвати («накладати заборону на майно» 

[СЧС, 385]). Безпосередньо назву особи секвестратор із значенням «збирач 

податків; той, що примусово збирає борги на користь держави» фіксує 

електронний словник «Рідкісні слова у творах І. Франка» (РСФ). Пор.: Тепер 

бориславський заробок майже зовсім пропав, ... зате податки у нас, богу 

дякувати, ладні собі, нівроку, і ледве чоловік з тяжкою бідою збудеться їх 

одного року – вже секвестратор їде брати фанти – бач, за другий рік вже 

належиться (1, 80); креовано при кожнім уряді податковім посаду 

«секвестратора податкового» (1, 288); а що нашим людям не легко 

http://www.i-franko.name/uk/Studies/RareWords.html
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приходиться їх складати, то осудіть хоть би з того, що коли по року 

з’їхав секвестратор фантувати за перший квартал, то на звиш 350 

платячих податок заплатило було всього 29 (1, 80); Екзекутне те побирав не 

секвестратор, але власть, котрій поручений був побір податків у громаді 

(1, 288); Заборонено такому секвестраторові побирати «екзекутне» по 

громадах (1, 228). 

Як історизм, що вийшов з активного економічного метамовного 

вжитку, сприймається сьогодні номінація екзекутор. Пор.: Екзекутор 

заїздив до війта, де зараз перекладено йому «со страхом і трепетом» 

табелю і дневник податковий (1, 287); Правда, коли хто «знався на речі» і, 

відкликавши екзекутора набік, поговорив з ним «добре слово» і уткнув в руку 

гульдена або і менше (як до гумору екзекутора) (1, 287). Словотвірно вона 

пов’язана із субстантивом екзекутне («один із тогочасних різновидів 

фінансових стягнень» [РСФ]): Очевидна річ, що при такій політиці 

фінансовий погляд його упав і на рубрику доходів скарбових з «екзекутного» 

(1, 289); коли ще до того додати побираючий податок «від руки» 15 

крейцерів і екзекутного 5%, то побачимо, що у нас найбідніший халупник 

платить річно трохи не 4 ринських податку прямого… (1, 80).  

Номінація куратор засвідчує тяглість семантики: архісема дії 

‘наглядати за чим-, ким-небудь; контролювати кого-, що-небудь’ була 

актуальна у мовотворчій практиці І. Франка і залишається такою й сьогодні. 

Пор.: обов’язком обох п[анів] кураторів буде передовсім уложити 

фактичний баланс банку, справдити його актива і пасива, щоби вже раз 

дізнатись, як високий, властиво, дефіцит банку (1, 311); Отже, тепер на 

місці банку стає його куратор, на котрого всі функції дирекції переходять і 

котрий в порозумінні з куратором листів довжних переведе чин погребенія 

банку (1, 308). 

Натомість номінація люстратор засвідчує певну семантичну 

трансформацію, зокрема виразно тяжіє до розширення значення. Актуальне 

для мови економічних праць І. Франка значення «ревізор» (пор. щодо 
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люстраторів, то, оскільки їх завданням не є саме тільки люстрування 

сільських господарств, а також практичне навчання рільництва, то така 

діяльність, як хліб насущний, ніколи не стане буденною (2, 136)) сьогодні 

набуло більшої абстрактності і функційно вийшло за межі економічної 

метамови.   

Також варто відзначити мікрооб’єднання номінацій осіб із спільною 

кваліфікативною семою ‘помічник’. Із таких у досліджуваних текстах 

зафіксовано іменники ад’юнкт («нижчий судовий чин, помічник 

відповідальної особи, заступник; помічник судді»); амануенз («помічник 

бібліотекаря, секретар»), амстірен («за австрійських часів – прислужник при 

якій-небудь установі») [РСФ]. 

Здійснений розгляд назв осіб, які зафіксовані в економічних працях 

І. Франка, не тільки дає уявлення про специфіку українського наукового 

стилю кінця XIX – початку XX ст., а й становить значний науковий інтерес для 

вивчення історії літературної мови як фрагмент словника економічної мови 

зазначеного періоду. 

 

2.1.2. ЛТГ «назви державних установ, організацій» 

Це лексико-тематичне угруповання загальнонаукової книжної лексики 

формують номінації: 

− представницьких органів влади (рада, сейм); 

− центральних та місцевих органів виконавчої влади (правительство, 

уряд, комітет); 

− міністерств (міністерство справ внутрішніх, міністерство 

віросповідань і просвіти, міністерство оборони крайової, 

міністерство скарбу, міністерство торгівлі, міністерство 

справедливості, міністерство рільництва); 

− підрозділів установ, організацій (виділ, комісія); 

− освітніх установ (школа, воспиталище, виховний заклад). 
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Серед назв представницьких органів влади ключовими є слова рада, 

сейм. Їх актуальність пов’язана з відтворенням в аналізованих наукових 

текстах історично достовірної картини утвердження й розвитку влади у 

Галичині. При цьому знаково, що ієрархічність, субординаційність цих 

органів влади конкретизують епітети державний, крайовий, міський та ін.: 

Успішної помочі, на думку бесідника, не можна надіятися від крайових 

сеймів, а тільки від ради державної, і тому організація селян повинна 

обіймати всю державу (1, 229); А тут ще при даній констеляції в раді 

міській лучилася якнайкраща спосібність продати кота в мішку за готові 

гроші в мішку (1, 317). Авторську оцінку діяльності державного органа влади 

виявляє мовна гра з фразеологізмом продавати кота в мішку (пор. купувати 

кота в мішку – «придбати що-небудь, не бачачи й не знаючи його якостей» 

[ФСУМ І, с. 406]), який у наведеному контексті оказіонально 

трансформовано завдяки заміні дієслова купувати антонімом продавати. 

Лексико-тематичну підгрупу «назви центральних та місцевих 

органів виконавчої влади» репрезентують іменники правительство, уряд, 

комітет та ін. Наприклад: тільки центральний комітет апробує книжки – 

більше ніхто (1, 200); Коли всі ті розпорядження правительства, вимірені 

проти шляхти, а мало дотикаючі простого народу, раз у раз піддержували 

нехіть шляхти до Австрії, то тим більше мусила сердити її прихильність, 

яку правительство австрійське оказало русинам, опікуючись їх народністю 

та розбуджуючи їх мову й письменство до нового життя (1, 90). Названі 

лексичні номінації відтворюють модель адміністративно-управлінської 

структури кінця XIX – початку XX ст. у Галичині. 

Автор активно вживає синонімічні на той час у західноукраїнській 

мовній практиці лексеми правительство, уряд, пор.: Там сам уряд 

постарався о заведення громадських шпихлірів, у яких міститься такий 

запас збіжжя, що може кождого року у часі переднівку через кілька місяців 

виживити всю людність краю (1, 181); Правительство лагодить внесок, 

щоби піднести спілкову організацію селянського стану (1, 243). 
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Експресивного забарвлення набуває іменник правительство у 

розмовно маркованих епітетних та дієслівних сполуках: Яке немилосердне 

правительство!» – скрикнули, бачиться, ліберали-поляки, який «rząd 

sprzyjający krajowi», котрий, незважаючи на тягарі краю, не хоче нам позволити 

вменшити йому тих тягарів! (1, 116); Правительство, ставлячи такий 

проект, мало передовсім на оці, що внесений вже перед літами до ради 

державної проект католицьких священників стрітився з різними 

трудностями (1, 205). 

За мовою економічних праць І. Франка можна відтворити й структуру 

міністерств (міністерство справ внутрішніх, міністерство віросповідань і 

просвіти, міністерство оборони крайової, міністерство скарбу, міністерство 

торгівлі, міністерство справедливості, міністерство рільництва та ін.), 

а також скласти достатньо чітке уявлення про напрямки й специфіку їх 

управлінсько-економічної діяльності: Міністерство оборони крайової 

побирає від міст Львова і Кракова разом 41 903 з[л.] р[инських] за 

удержування військової стражі поліційної (1, 142); Справоздання ті, однако, 

не призначені для публічного вжитку, не продаються по книгарнях, а 

друкуються лиш в малім числі примірників, так що дістає їх тільки 

міністерство торгівлі (1, 44). 

До лексико-тематичної підгрупи «назви підрозділів установ, 

організацій» входять книжні лексеми виділ («відділ, комітет, правління, бюро, 

президія, управа, рада» [РСФ]) та комісія. Їх семантику конкретизують логічні 

означення: виділ – крайовий, банковий; комісія – бюджетова, банкова, 

промислова. Пор. у мові творів І. Франка: Виділ крайовий обчислив, що лиш 

9 900 000 з[л.] р[инських] може прийняти яко суму податків (1, 206); проект 

сей передано комісії банковій (1, 167). Прикметно, що словосполука виділ 

крайовий у лексикографічній праці «Рідкісні слова Івана Франка»  зафіксована 

як термінопозначення: «виділ крайовий – адміністративний і виконавчий 

орган Галицького крайового сейму».  
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Стрижнева одиниця лексико-тематичної підгрупи «назви освітніх 

установ та медичних закладів» – іменник школа. Він уживається на 

позначення і вищих закладів освіти, й інших навчально-виховних установ: 

вища школа рільнича, школа політехнічеська, школа шевства, публічна школа 

людова, школа язиків східних, школа штук красних. Пор.: нині створюється і 

поповнюється мережа виховних закладів – шкіл технічних, рільничих, 

гірничо-промислових, ремісничих і торговельних для виховання необхідної 

кількості фахових працівників у рільництві і промисловості (1, 140); 

на стипендію для одного учня, який закінчив вищу рільничу школу в Дублянах і 

працюватиме вчителем середніх шкіл, – 800 з. р., на стипендії для учнів школи 

лісництва у Львові – 1500, на стипендії для гірників і учнів практичних 

бурильних шкіл та гірничих академій – 2000, на підручники для середніх 

рільничих шкіл – 500 з. р. (1, 135). Архісеми ‘навчання’, ‘виховання’, що є 

визначальними для номінації школа, фіксуємо також у семантичній структурі 

інших складників контекстів, насамперед іменників академія,  виховання,  

учень, вчитель, стипендія, підручник.  

Систематично вживані щодо номінації школа означення (спеціальна, 

промислова, торговельна, навтична, маринарська, рільнича і т. ін.), генітивні 

конкретизатори (школа положництва, ветеринарії, школа язиків східних, 

школа штук красних) вказують на професійну спрямованість освітнього 

закладу: До шкіл спеціальних числимо: школи положництва, ветеринарії, 

школу язиків східних, школу штук красних, школи ричункові, промислові, 

торговельні, навтичні (маринарські) (1, 147); Такі заклади коштували би 

далеко менше, ніж панські школи рільничі, образували би людей для 

практичних потреб далеко краще (1, 234). 

В одному з контекстів зафіксовано епізодичне вживання лексеми 

воспиталище  – як ситуативного синоніма до словосполуки виховний заклад: 

4000 з[л.] р[инських], ухвалені для дівочого воспиталища під зарядом 

василіанок у Львові, остануться, запевно, тільки одноразовою 

запомогою (1, 190).  
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Не маючи традиції активного слововжитку і не відповідаючи 

дериваційній нормі української мови,  лексема воспиталище не закріпилася 

як нормативна одиниця лексичної системи.   

Мовотворча практика І. Франка у жанрі економічних праць (зокрема у 

такому фрагменті словника, як «назви установ та організацій») засвідчила 

розвиток наукового стилю української літературної мови кінця XIX – початку 

XXI ст. щодо актуалізації книжних (термінолексика) і розмовних джерел, 

наявності лексичних варіантів та домінування суб’єктивного, експресивно-

оцінного чинника в тогочасному науковому дискурсі. 

 

2.2. Лексико-тематичні групи власне економічних термінів  

 

Крім загальнонаукової книжної лексики, зокрема й термінології, 

значний корпус словника аналізованих праць І. Франка формує фахова 

економічна термінологія. Порівняно з загальнонауковою вона, як відомо, має 

виразніше стилістичне забарвлення.  

Систематизація зафіксованих одиниць дала підстави виділити кілька 

типів термінологічних об’єднань. 

 

2.2.1. ЛТГ «назви засобів платежу» 

У цьому лексико-тематичному угрупованні систематизовано номінації 

гроші, валюта, рента, купони платні, карбованець, асигната (асигнації), 

копійка, гульден, ринський, злотий ринський, крейцер, цент тощо.  

Одиниці цієї групи об’єднані інтегральною семою  ‘знаки, які є мірою 

вартості при купівлі-продажі’. Для них характерні гіпонімічні зв’язки між 

елементами групи. Наприклад, термін валюта («грошова одиниця, яка 

використовується для вимірювання величини вартості товарів» [ЕСД, с. 29]) і 

термін рента («особливий вид відносно стійкого доходу від певних видів 

власності (землі, нерухомого майна, облігацій)» [ЕСД, с. 278]); «грошова 

виплата» [СІС, с. 469]) вживаються у вужчому значенні щодо 
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загальновживаного гроші («особливий товар, який служить загальним 

еквівалентом /рівноцінністю/ при обміні товарів, є для них формою вартості» 

[ЕСД, с. 59]). Пор.: Отож капіталіст купує цю працю, чи, інакше, наймає 

робітника і дає йому взамін гроші, за які робітник купує собі їжу, одяг 

тощо, чи, якщо сказати інакше, робітник міняє свою працю на засоби для 

життя (1, 72); Ще в р. 1784 цісар Йосиф II … велів із різних фондів при 

губернії утворити шпихліровий фонд, який уже по кількох літах виносив 

звиш півтора мільйона ринських тодішньої віденської валюти (2, 181); 

Фонд сей був локований в держ[авній] ренті паперовій, в листах банку 

іпотеч[ного], в листах тов[ариства] кред[итового] земського (1, 302).  

Текстотвірне навантаження економічного терміна гроші можна 

простежити за його контекстною сполучуваністю – прикметниковою та 

дієслівною.  

Частотні означення до номінації гроші – крайові, людські, наші, 

заощаджені, великі / малі, позичені. Пор.: А з тих, котрі за крайові гроші 

здужають направду видряпатися вгору, край ніякого хосна немає (1, 240); 

Уважають всі верстви суспільні книгу довгу крайового найнебезпечнішим 

поміщенням заощаджених грошей (1, 174); За гроші, добуті з викупу 

пропінації, даржава закупить великий ключ надвірнянський і інші лісові 

маєтності в горах (2, 212); На весну спродав господар воли, що купив був на 

позичені з скарбони гроші… (1, 198); Та ми можемо без вагання сказати, що 

все те миляні баньки, бо ж із позичених грошей край не мав би нічого ані на 

один рік (2, 242); Поки ще ухвалено ту угоду, … багато людського гроша 

перепливає через руки (2, 240). 

За нашими спостереженнями, дієслівна сполучуваність номінації 

гроші у текстах І. Франка достатньо обмежена. Здебільшого це позначення: 

− процесу заробляння, забезпечення, отримання, накопичення коштів: 

ліквідація ледве могла настачити грошей (2, 65); староство подає 

виказ засуджених і їх кар з порученням до начальника стягнути гроші 

і віддати староству (1, 83); 
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− економічно вигідного / виправданого використання коштів: Однак 

настане, припустимо, час, коли капіталісти почнуть більше будувати 

і вкладати гроші в будинки (1, 72); 

− сплачування певних коштів: Ще лучче будете могли се видіти, коли 

приглянетесь, скільки грошей платить державі наш край, Галичина 

(1, 183). 

Франкові економічні тексти відбивають також активність у тогочасній 

мовній практиці сталої генітивної сполуки сума грошей: Та тільки не 

думайте, що невеличкі, обіч виписані суми грошей (для бідного мужика – а 

такі всі тут виписані – і вони великі, особливо дві послідні) – щоб се було 

все! (1, 85).  

Лінгвістична типологізація назв грошових одиниць може 

здійснюватися з урахуванням їх об’єктивної родо-видової ієрархії, а також 

з акцентуванням історичного і «національного» компонента в розвитку 

економіки. Йдеться про те, що економічна ситуація в Галичині як частина її 

складної історії була достатньо мінлива, а отже, строкатим був набір 

грошових одиниць, які в різний час (іноді й синхронно) перебували в обігу. 

Мова праць І. Франка відбиває цю особливість на лексичному рівні, 

оперуючи розгорнутим рядом номінацій грошових одиниць – карбованець, 

копійка, гульден, злотий, ринський, крейцер, цент. Пор.: Тим часом курс 

карбованця падав усе нижче (2, 9); Ціни на жито так підскочили, що 

протягом кількох днів продавали пуд на 1 карбованець і 50 копійок дорожче, 

ніж звичайно (2, 270); За рік (49 робучих тижнів) плата сеся чинить суму 

801 р[инський] 831/2  кр[ейцера] (1, 9); …кождий з тих надмірно дотованих 

парохів платить пересічно 38 гульд[енів] 85 кр[ейцерів] надвишки (1, 159); 

щоб із заощаджених, точніше сказати, видертих у тих нещасних людей 

грошей, дирекція на кілька тисяч ринських могла підвищити собі тантьєму 

(1, 21); у нас найбідніший халупник платить річно трохи не 4 ринських 

податку прямого… (1, 80); сума цього «постійного капіталу» складає 11 

злотих ринських, а готовий сюртук коштує 15 злотих ринських (1, 57). 
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Здійснений аналіз номінацій, які формують ЛТГ «назви засобів 

платежу», засвідчив: а) розвиненість цього сегменту українського 

економічного словника кінця ХІХ – початку ХХ ст. і словника економічних 

праць І. Франка зокрема; б) наявність тісних внутрішньосистемних зв’язків, 

мотивованих позалінгвальними чинниками (наприклад, особливостями 

тогочасного грошового обігу в Галичині) та власне мовними (тематичними, 

семантичними, словотвірними). Важливим для пізнання мовної природи цих 

номінацій є простеження їх контекстної сполучуваності.  

 

2.2.2. ЛТГ «назви установ та закладів, які здійснюють фінансово-

кредитні операції» 

Найбільш показові складники цієї мікросистеми – номінації та 

словосполуки банк, каса, щадниця (діал. ощадна каса), кредитні інституції, 

фонд (промисловий, пропінаційний, крайовий, шпихліровий, запомоговий), 

скарб державний, відділ банковий, товариство кредитове. Вони об’єднані 

інтегральною семою ‘кредитно-фінансова установа, яка зосереджує, приймає, 

видає кошти, здійснює грошові розрахунки’.   

У межах аналізованої ЛТГ виділяємо пари (рідше – тричленні ряди) 

термінів, пов’язаних гіпонімічними зв’язками: кредитні інституції – 

товариство кредитове; каса – щадниця – скарб державний. Значення 

гіпероніма банк конкретизують терміни відділ банковий, каса банку, банк 

рільничий, банк рустикальний, банк крайовий, банк іпотечний: Відділ 

банковий занімається набуванням  вірительностей і стяганням їх (1, 170); 

Каса банку уміщена буде провізорично в локалі каси крайової (1, 172); 

гал[ицький] банк іпотечний в мисль своїх статутів не можуть давати 

затягаючому довг більше, як до ¼, 1/3 (1, 300). Наявність гіперо-гіпонімічних 

зв’язків засвідчує системність організації ЛТГ. 

Одна з найчастотніше вживаних у розглядуваних текстах назв фінансових 

установ – лексема банк. У численних конкретних слововживаннях виявляємо 

спільність значень і лексико-семантичних варіантів цієї номінації із 
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зафіксованими в сучасному словникові, зокрема у СУМ: «державна фінансова 

установа, яка здійснює кредитування народного господарства і є основним 

розрахунковим центром країни»; «фінансова установа, що концентрує 

капіталовкладення, які дає в позику з метою одержання прибутків і 

надприбутків» [СУМ І, с. 100]. Пор. також: банк – «кредитно-фінансова 

установа, яка здійснює фінансове посередництво, залучаючи і 

нагромаджуючи вільні грошові кошти підприємств» [ЕСД, с. 19]. 

Показове контекстне поєднання номінації банк і ключових для 

наведених вище тлумачень понять капітал, позика, прибуток, відсотки, пор.: 

Бачимо, що банк сей думає о позичках на велику скалю (1, 171); Надвишка 

приходів банку обертається: 1) 70% на помноження закладового 

капіталу (1, 172).  

Означення, які автор вживає щодо назв банківських установ, мають різне 

семантичне й функціональне навантаження. Вони підкреслюють: 

− напрямок діяльності банків (банк іпотечний, банк рільничий): Історія 

наших рільничих банків – се дійсна мартирологія нашого селянства 

(1, 163);  А зважимо ще, що інші, реальніші кредитні інституції (от 

напр. тов[ариство] кредит[ове] земське, гал[ицький] банк іпотечний) 

в мисль своїх статутів не можуть давати затягаючому довг більше, 

як до ¼, 1/3 (1, 300);  

− територіально-адміністративні ознаки (банк крайовий, банк галицький): 

Банк крайовий давав свої гроші на інтервенцію п[анів] директорів; най 

же від них відбирає (1, 348); Банк крайовий, дотований і мільйоном з[л.] 

р[инських] позичених грошей (1, 266);  

− соціальну орієнтованість (банк рустикальний, банк людовий, банк 

селянський): Ми можемо навіть сміло поручити нашим селянам, 

задовженим в банку рустикальнім, конверсію їх довгів на довги в 

банку крайовім (1, 178), Таких філій мало би бути 18 під назвою 

«банків  людових» (1, 278); Поз[иція] 3, т[о] є[сть] позички іпотечні, 
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виносить кругло 6½ міл[ьйона] з[л.] р[инських], а просимо не 

забувати, що маємо тут діла з банком селянським (1, 299). 

Популярність, доступність викладу І. Франка при обґрунтуванні складних 

економічних понять і категорій зумовлена метафоричністю, образністю 

авторського вислову. Зокрема, значна частина метафор побудована на 

розширенні дієслівної сполучуваності іменника банк, пор.: Банк ... ввійшов 

в життя з початком сього року (1, 266); Банк терпів, щоби нових довжників 

зискати, та і для того, що ліцитованого ніхто не купував (1, 302); Заразом 

був би банк крайовий прийняв на себе обов’язки русти[кального] банку 

супроти властителів його листів довжних (1, 307); Уважався банк 

зобов'язаним старатись о пільгу для рільників через обниження рат 

амортизаційних (1, 174); Банк крайовий не буде міг числити на уділ ширшої 

публіки… (1, 266). 

Такі метафоричні та метонімічні формулювання відбивають 

індивідуальність авторського наукового мовомислення.  

Популярності наукового викладу сприяє активне введення в його 

структуру характерних для живої народнорозмовної практики вторинних 

номінацій, оцінних фразеологізмів тощо. Наприклад, поріг визначальної для 

наукового дискурсу нульової експресивності долають негативно марковані 

оказіональні епітетні (упокоївшийся), прикладкові (банк-деришкіра) 

характеристики, фразеологізовані розгорнуті конструкції тощо. Пор.: 

упокоївшийся банк-«деришкіра» становить перший прим в тій проклятій 

музиці, бо число його ліцитацій становить майже 80% (1, 356); Банк 

рустикальний по якімсь часі непримітно перейшов у польські руки і здобув собі 

в послідніх роках свого существовання дуже сумну славу «закладу до обдирання 

хлопських шкір» (1, 295). Тобто наведені ілюстрації, крім іншого, забезпечують 

іронічно-сатиричну тональність індивідуальної Франкової наукової мови. 

Цю тенденцію підтверджують негативно-оцінні вторинні номінації: банк сей під 

взглядом условій для довжника досить корисно різниться від таких п'явок, як 

банк рустикальний (1, 165).  
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Також у текстах економічних статей І. Франка зафіксовано низку 

інших назв установ: товариство кредитове, спілка, каса позичкова, щадниця 

(діал. ощадна каса), фонд. Найзагальніше, родове значення, спільне для цієї 

групи лексем, виражають іменники товариство («організація, об’єднання 

людей, які ставлять перед собою спільні завдання, мету, програму дій і 

відповідно діють для їх виконання, здійснення») [СУМ X, с. 160] та спілка 

(«об’єднання людей, пов’язаних спільними умовами життя, спільною метою; 

громадське об’єднання, організація (часто в назвах товариств, партій») [СУМ 

ІX, с. 527]. Пор.: Тепер є у зецерів своє товариство «Ogпіskо», котре, крім 

досить численної бібліотеки, уділює своїм членам також: грошові позички і 

запомоги (1, 9); Доки би тривала спілка, всі члени, що в ній працюють, мали 

би мати однакове удержання (1, 180). 

Відбиваючи реальну ситуацію тогочасного економічного життя, 

лексеми товариство, спілка поєднуються з логічними означеннями 

кредитовий, земський, натуральний, задатковий, рільничий, торговельний, 

формуючи кваліфікаційні назви установ, що здійснюють різноманітні 

фінансові операції: сейм ухвалив затягнути 1 000 000 позички на 

підпомагання 4%-вими позичками щадниць і кас позичкових громадських 

і повітових, товариств задаткових (1, 168); для braci szlachty существує 

вже товариство кредитове земське (1, 171); Гадаємо, що така 

аргументація недоречна, бо в такому разі кожна торговельна спілка 

прагнула б зменшення оборотного капіталу, тоді як нині вона прагне 

збільшення (2, 285).  

Історичну динаміку лексичної сполучуваності номінації товариство, 

яка визначає термінологічний зміст відповідного слововживання, фіксує 

«Економічний словник-довідник» за ред. С. В. Мочерного: товариство 

відкрите, товариство командитне, товариство з обмеженою 

відповідальністю [ЕСД, с. 325-326]. 

Достовірну картину суспільних реалій, економічної ситуації 

«документалізують» назви актуальних для того етапу розвитку національної 
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економіки і фінансової системи фондів – індемнізаційний (від. нов. лат. 

індемнізація – сплата за зроблену шкоду, відшкодування) [СЧС, с.177], 

пропінаційний (від. лат. пропінація – колись право дідичів курити і продавати 

горілку; в дореволюційній Росії держалось до другої половини XIX ст. в 

Прибалтиці, Західному краї та польських губерніях) [СЧС, с. 352], 

дотований, крайовий, повітовий; також фонд інвалідів, фонд шкільний. Пор.: 

[уряд] уплатив горішньоракуському фондові індемнізаційному остаточний 

одноразовий даток у сумі 380 000 з[лотих] р[инських] (1, 100); Особливо 

жаль нам, що будемо мусили ограничитися тільки на фонди крайові в 

тіснішім значенні, та й то з виїмком фонду шкільного крайового (1, 214). 

Загалом лексико-тематична підгрупа «назви установ та закладів, які 

здійснюють фінансово-кредитні операції» – одна з найбільш компонентно 

наповнених. Лексеми, що об’єднані в цю групу на підставі інтегральної семи 

‘кредитно-фінансова установа, яка зосереджує, приймає, видає кошти, 

здійснює грошові розрахунки’, є носіями історико-мовної і власне мовної 

інформації.  

 

2.2.3. ЛТГ «назви фінансово-кредитних операцій та 

фінансових дій» 

Основний корпус актуальних для економічного життя Галичини кінця 

ХІХ – початку ХХ ст., що стало об’єктом осмислення й наукової 

характеристики у працях І. Франка, становлять фахові номінації ревізія, 

люстрація (лат. – визначення прибутків від нерухомого майна [СЧС, с. 238], 

санація, кредит, позика, позичка, іпотека, ліцитація («продаж з прилюдного 

торгу майна за борги» [СЧС, с. 237]), позичка іпотечна, пропінація. 

Компоненти цієї групи об’єднані інтегральною семою ‘назва певної дії або 

процесу’. Пор.: намісництво позволило староству, щоб допускало 

рекламантів до ревізії мап в цілі спростування помилок (1, 333); А щодо 

люстрацій, то комісія не може не висловити думки, що, наскільки 

люстрації сільських господарств, проведені через декілька років у кожній 
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місцевості, можуть бути стимулом до здорового поступу, настільки 

люстрації, які повторювалися надто часто, втратили б своє значення в 

очах сільського населення (2, 136); Для санації наших місцевих політичних 

стосунків перед наступними виборами до сейму треба упоратися зі справою, 

котра тільки збільшує станові антагонізми і зменшує вплив шляхти (2, 91); 

ухвалено уділяти позички лиш до ½ вартості іпотеки (1, 169); довідається 

про намірені добровільні ліцитації з метою парцелювання та продажі 

хлопських ґрунтів (2, 104). 

Активні одиниці економічного викладу І. Франка, які входять в ядерну 

зону словника сучасної економічної метамови, – номінації кредит («угода 

між партнерами (фізичними та юридичними особами) про надання у 

власність майна або грошей іншій особі на умові відстрочки повернення 

такої ж вартості з виплатою проценту» [ЕСД, с. 173]) та позика («основна 

форма кредиту, яка є формою руху позичкового капіталу» [ЕСД, с. 173]).  

Щоб розкрити сутність поняття кредит, варто простежити його 

семантичні співвідношення з частковими поняттями, актуалізовані в мові 

економічних праць І. Франка.  

У лексико-семантичну мікропарадигму номінації кредит входять такі 

слова й словосполуки, як «таний кредит», публічний кредит, «кредит 

крайовий», позика, позичка. Пор.: спогадаєм, як представляється сей 

голосний «таний кредит» в дійсності… (1, 163); Уділ ширшої публіки 

робить публічний кредит значно таншим (1, 174); Вже то часом дуже 

вигідно покритись всякими взглядами на «кредит крайовий» (1, 298); 

проведення конверсії шляхом викупу індемнізаційних боргових зобов’язань 

крайовою позикою у 4-процентних облігаціях … (2, 234); конверсійна позика  

повинна б становити щонайменше 36 919 575 з. р. (2, 234); край винен 

правительству 4 875 000 з[л.] р[инських], дані в тих 15 літах яко 

безпроцентова позичка для сплати довгу індемнізаційного (1, 258); 

Фінансове виснаження краю, стихійні лиха, постійне одержування дрібних 

позик – усе це призводить до депресії курсу навіть таких паперів, як боргові 
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індемнізаційні розписки (2, 236); обліги пускаються в курс у краю, 

продаються в цілій державі або й поза її границями, а одержані гроші, се, 

власне, затягнена позичка (2, 241); «Kurjer Lwowski» повідомив, що громаді 

Жегоцін виділено зовсім непотрібну позичку (2, 198); Поз[иція] 3, т[о] 

є[сть] позички іпотечні, виносить кругло 6½ міл[ьйона] з[л.] р[инських] 

(1, 299). Більшість із проілюстрованих означальних сполук мають 

термінологічне значення (публічний кредит, крайова позика, конверсійна 

позика, позичка іпотечна, безпроцентова позичка, комунальна позика),  

інші – не термінологічні, однак усталені у вжитку, формульні (дрібна позика, 

затягнена позичка), ще інші виявляють експресивність (голосний «таний» 

кредит, непотрібна позичка).  

Показова з цього погляду також дієслівна сполучуваність номінації 

кредит. Пор.: Синдикати ті головно дбають о те, щоби вивідуватися, як де 

стоїть рільництво., виєднувати рільникам кредит (2, 243); Для покриття 

того дефіциту прийдеться затягати нову позичку (1, 329); брали позички 

селянського банку.., коли папери сього банку… були і суть на ділі листами 

«довжними» (1, 300).   

Прикметною є словотвірна активність терміна кредит. Зокрема, він 

утворює спільнокореневий термінологічний прикметник кредитний: треба 

увзгляднити всякі кошти, напр. екзекуції, а тоді зрозуміємо осторожність 

кредитних інституцій (1, 300); Сейм ухвалив затягнути 1 000 000 позички 

на підпомагання 4%-вими позичками … кругів кредитових, спілок рільничих і 

добрих предпринятій промислових та торговельних… (1, 168). Активних у 

сучасній економічній метамові дієслова кредитувати, віддієслівного 

іменника кредитування в аналізованих текстах не зафіксовано.  

 

2.2.4. ЛТГ «назви грошового результату фінансово-кредитної 

операції» 

Систематизація за тематичною ознакою номінацій грошових 

результатів фінансово-кредитної діяльності, які зафіксовані у мові 
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економічних праць Івана Франка, дає змогу змоделювати одну із найбільш 

компонентно наповнених лексико-тематичних груп. Ця група об’єднує 

терміни-лексеми і словосполуки: дотація, оплата, стипендія, допомога, 

субвенція, процент (відсоток), премія, залічка (аванс), пенсія, ануїтети, 

дивіденд, довг (індемнізаційний, іпотечний), сальдо, «відсотки проволоки», 

прибуток з праці, видатки (щупасові, домові, конфесійні), дохід (доход), 

штраф, укарання, стягнення. Компоненти цієї групи об’єднані інтегральною 

семою ‘підсумок прибутків і видатків; матеріальна допомога, доплата; 

грошове стягнення’. 

У складі цієї ЛТГ є терміни, що об’єднані гіперо-гіпонімічними 

відношеннями, а також антоніми. Наприклад, гіперонім допомога і гіпоніми 

стипендія, премія, дивіденд, дотація, пенсія, ануїтети; гіперонім оплата 

і гіпоніми видатки (конфесійні, домові, щупасові), штраф, укарання.  

За диференційною семою ‘виконання / невиконання певних умов’ 

вступають у синонімічні відношення терміни – прибуток, дохід (доход); 

штраф, укарання, стягнення; в антонімічні – терміни штраф (укарання) 

і премія, залічка (аванс).  

Одна з ключових одиниць розглядуваної ЛТГ – дохід (доход). Її 

поняттєве поле формують епітетні терміносполуки чистий доход, дійсний 

доход, біжучий доход, становий доход, скарбовий доход, фактичний доход. 

Наприклад: Чистий доход з Галичини виносив 11 833 635 з[л.] р[инських] 

(1, 338); Так само і при податку доходовім, де за підставу прелімінаря 

положено дійсний доход з р. 1882 (1, 335); Розуміється, видаток сей єсть 

одноразовий, котрий правительство покриє не з біжучих доходів, але з 

кредиту (1, 339); Також стирійський індемнізаційний фонд побирав 

титулом різних давніших станових доходів 142 389 з[лотих] р[инських] 

річної скарбової запомоги (1, 100); Що хто хоче, нехай і розуміє собі під 

джерелами крайовими: добра камеральні й скарбові доходи чи що-будь інше 

(1, 102); в 1868 р. фактичний доход у бюджеті становив 35,2 млн., у 1880 – 

37, у 1890 р. – 35,3 млн. з. р. (2, 153).  
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Пор. експресивізацію терміносполуки чистий доход за рахунок її 

нарощення іронійно-оцінним епітетом скромненький: По струченні 

рівнобіжних видатків крайових на той фільварок показується в 1880 році 

дуже скромненький чистий доход в сумі 900 з[л.] р[инських] (1, 219). 

Показова щодо розгортання фахового значення номінації дохід її 

дієслівна сполучуваність: Як бачимо затим, хоч в однім році доходи держави 

збільшуються о цілих 10 мільйонів (1, 329); Читачам, мабуть, відомо, що ця 

частина капіталу є власне тим джерелом, з якого пливуть доходи і 

прибутки капіталіста (1, 57); Всі ті доходи впливають до міністерства 

скарбу і становлять головну часть щорічних бюджетів (1, 142); В однакій з 

попереднім роком високості преліміновано доходи в под[атку] заробкового 

(745 000 з[л.] р[инських]) (1, 335); Поки шляхтич є виключним власником 

шинку і черпає з нього доход, він не може уникнути за це моральної 

відповідальності (2, 83); Коли потребуємо доходів, не можна закривати  

контори,  що  приносять зиск (2, 170); Гадаємо, що порівнювати чистий 

доход із загальним оборотом абсурдно (2, 285). 

Ще інші стилістичні акценти виявляють генітивні структури, як-от 

доходи держави, доходи капіталіста, доход зецера, доход сільського 

робітника і т. ін.: Думаю, що зовсім без пересади мож зрівняти доход зецера 

з доходом сільського робітника, котрий за 12 кр[ейцерів] денно виживає 

мало що гірше, як сей за 21! (1, 11).  

Лексико-тематичну мікрогрупу «плата (уплата)» формують терміни 

і терміносполуки заробітна плата (плата за виконану роботу), поденна 

плата, податок (обов’язковий платіж на користь загальнодержавних 

потреб), аркушик грунтовий, податок зарібковий, штраф, укарання (плата 

за невиконану роботу, зобов’язання). У мові економічних праць І. Франка 

вони зафіксовані з широким спектром сполучуваності, що конкретизує їхнє 

абстрактне фахове значення: Наприклад: Другий виказ – се невеличка 

табелька  п[ід] н[азвою]  «Taglohns-Preise»  (стор. ХХІV-ХХV); там виказана 

поденна плата робітницька від р. 1866-1870 (1, 45); сформувався 
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економічний закон, що називається «залізним законом Лассаля», за яким 

заробітна плата робітника лише не набагато більша або менша від суми, 

конче необхідної на прожиття (1, 36); Оплата шинкарська … приносить в 

Галичині 280 400 з[л.] р[инських] річно (1, 142); Індемнізаційний борг – 

це сплата за даровану 1848 р. панщину (2, 216); Щоб бути ремісником, 

треба … бути прийнятим до цеху і платити аркушик, т.є. податок 

зарібковий (2, 162); З початком сього чи з кінцем минувшого року роздано 

нашим селянам аркушики грунтові, котрі мають бути немовби вінцем 

нового кадастрального поміру (1, 332); Оті-то стражники мусять 

пильнувати лісів і подавати кождого на укарання (на штраф), кого тільки 

придиблять у лісі (1, 83). 

Серед термінів, згрупованих за ознакою наявності об’єднувальної семи 

‘допомога’ (стипендія, премія, дотація, пенсія, ануїтети), особливе місце 

належить номінації конґруя (конґруа) – «грошова допомога, що призначалася 

старим священикам за вислугу років», «мінімальна оплата священикові» 

[РСФ]. Також ця лексема вживалася у значенні «платня духовенства; платня 

католицьким священикам; посадовий оклад католицького духовенства; 

посадовий оклад римо-католицьких і греко-католицьких (уніатських) 

священиків; постійна платня католицьким священникам» [РСФ]. Пор.: 

…скільки побирає з каси конґруї… (1, 156); Правительство, ставлячи такий 

проект, мало передовсім на оці, що внесений вже перед літами до ради 

державної проект о загальнім управильненні конґруй католицьких 

священиків стрітився з різними трудностями…(1, 205).  

Сучасні лексикографічні праці лексеми конґруя (конґруа) не фіксують 

навіть зі стилістичними ремарками.  

Численність лексичних номінацій, які формують ЛТГ «назви 

грошового результату фінансово-кредитної операції», їх семантична 

різнотипність на мовному рівні відбиває значну кількість видів виплат, які 

здійснювалися представникам різних верств населення, соціальних 

станів тощо. 
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2.2.5. ЛТГ «назви фінансово-кредитних документів і 

цінних паперів»  

Ця ЛТГ об’єднує номінації облігація, вексель, кошторис, баланс, листи 

заставні, листи довжні, асигнати (асигнації), купони, промеса, реферат 

позичковий, індемнізаційні боргові зобов’язання, паперові обліги 

(зобов’язання) та ін. Це одна з кількісно найчисленніших лексико-

тематичних груп термінів, зафіксованих у мові економічних праць Івана 

Франка. Її формують і однокомпонентні термінологічні одиниці, й 

багатокомпонентні.  

На підставі власне мовних зв’язків загальний корпус спостережених  в 

економічних текстах І. Франка назв фінансово-кредитних документів і 

цінних паперів у межах ЛТГ стратифікуємо на дві лексико-тематичні 

підгрупи – «цінні папери» та «боргові зобов’язання». 

Лексико-тематична підгрупа «цінні папери» об’єднує такі одиниці, як 

облігація, паперові обліги (зобов’язання), промеса (іменна облігація), 

аркушики ґрунтові, купони, мають спільну сему ‘грошовий / товарний 

документ’ і розрізнювальну ознаку ‘необхідність надання для реалізації 

виражених в них майнових прав’.  

До ключових одиниць аналізованої підгрупи належить іменник 

облігація. Актуалізацію її фахового економічного змісту здійснюють  

граматично різнотипні структури:  

− означальні сполуки з кваліфікативними прикметниками комунальні, 

крайові, індемнізаційні, силосовані, сплачені, продані, неопроцентовані, 

невиплатимі, які вербалізують диференційну ознаку цінного папера: 

§ 3 статуту дозволяв банкові крайовому набувати і продавати тільки 

… облігації крайові (1, 267); поминаємо же 5 %-ві листи заст[авні] 

(853 600) і 6 %-ві облігації комунальні (= 103 300), так як за два 

послідні папери ніхто нічого нині не дає (1, 302); Їм іде о наріст 

процентів від облігацій індемнізаційних! (1, 118); продані обліги 

треба потім рік річно сплачувати, а то капітал і проценти (2, 241); 
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1811 позабирано … оставляючи за те неопроцентовані і 

невиплатимі облігації (1, 157); видання облігацій комунальних…(1, 

176);   

− дієслівні структури, які акцентують дію або процес, пов’язану з 

економічним обігом облігації: Край видає паперові обліги 

(зобов’язання)… (2, 241); за посередництвом банків ті обліги 

пускаються в курс у краю, продаються в цілій державі або й поза її 

границями (2, 241). 

Також прикметно, що ця лексико-тематична підгрупа містить лексеми, 

які в сучасній мові не вживаються взагалі, вживаються обмежено або мають 

інше значення. Наприклад: купони – «квиток від облігацій, на який у певний 

термін одержують відсотки» [СЧС, с. 228]: …властителі силосованих листів 

облігацій і купонів на 388 867 зл. ринських (1, 322). У СІС купони зафіксовані 

із значенням «відрізна частина цінних паперів, при поданні якої у 

встановлений строк мають сплачуватися проценти або дивіденди» 

[СІС, с. 330].  

У добу І. Франка іменник промеса функціонував зі значенням 

«тимчасова, поки не буде виплачена, акція; документ на одержання виграшу, 

на виплатний, заставлений льотерійний білет; іменна облігація [СЧС, с. 351]. 

Пор. у працях І. Франка: На підставі запавшої ухвали дирекції 

комплектуючий о позичку дістає промесу позичкову (1, 269); Обчислено знов, 

скільки мусить видати наш довжник на виповнення русловій, означених 

в промесі позичковій (1, 270) У СІС ця лексема кодифікована з уточненим, 

більш наближеним до сучасних умов значенням «документ, за яким власник 

облігації або лотерейного білета зобов’язується віддати їх за певну 

винагороду, якщо на них випаде виграш у найближчому тиражі» [СІС, 

с. 448]. Водночас варто наголосити, що термін промеса входить до реєстру 

не  всіх сучасних словників фахового економічного слововживання. 

Наприклад, в «Економічному словнику» Й. С. Завадського, Т. В. Осовської, 

О. О. Юшкевича ця одиниця не зафіксована. 
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У лексико-тематичну підгрупу «боргові зобов’язання» входять такі 

відомі сьогодні економічні терміни, як вексель, листи заставні, листи 

довжні, індемнізаційні боргові зобов’язання, боргові індемнізаційні розписки. 

Вони об’єднані спільною семою ‘боргові документи’ і розрізнювальною 

ознакою ‘передання прав відбувається простим врученням, без оформлення 

договору про уступання іншій особі’. Пор. у текстах І. Франка: § 3 статуту 

дозволяв банкові крайовому набувати і продавати тільки власні листи 

заставні… (1, 267); усе це призводить до депресії курсу навіть таких 

паперів, як боргові індемнізаційні розписки (2, 236); Надто ліквідатори 

зреалізують 498 000  з[л.] р[инських] за векселі від бувших членів завідуючої 

ради і дирекції банку, допровадивших банк до упадку (1, 323).  

Прикметно, що окремі терміни ЛТГ «назви фінансово-кредитних 

документів і цінних паперів» належать до різних лексико-тематичних 

підгруп. Йдеться, зокрема, про номінації облігація, асигната (асигнація), 

купон. Це підтверджує думку про те, що складність моделювання лексичної 

парадигматики мови полягає в тому, що «всі вичленувані в ній групи не 

складаються в ціле як цеглинки, а проникають одна в одну і переплітаються» 

[206, с. 91]. 

 

2.2.6. ЛТГ «назви фінансових стягнень і фінансових виплат» 

Основу цього тематичного угруповання лексики становлять фахові 

економічні одиниці цло, податок, «скіпщина» (податок у вигляді зерна або 

снопами), осип (данина зерном), амортизація / уморення («виплата 

державного облігаційного боргу» [СЧС, с. 28]), урбарія («грошова 

повинність, що платиться поміщику, чинш» [СГ ІV, с. 350]), тягар, 

обтяження, іпотечне переобтяження, штраф, укарання, чинш («орендна 

платня, податок» [СЧС, с. 474]), індемнізація («сплата за зроблену шкоду, 

відшкодування» [СЧС, с. 177]), контрибуція («данина, податок, що 

стягується під час війни з населення переможеної країни для потреб армії» 

[СЧС, с. 219]), лапове, повинність, рата («строк платежу, частина плати 
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(орендної та ін.), що приходиться на даний строк» [СГ ІV, с. 7]), данина, 

«канонії», «межне», «проскурне».  

Інтегральна сема для складників цієї групи – ‘фінансові стягнення’. 

Вони вступають у гіпонімічні зв’язки і виступають як когіпоніми.  

У внутрішній формі віддієслівних іменників, які належать до цієї групи 

(як-от обтяження, іпотечне переобтяження, укарання, амортизація 

(уморення), індемнізація), зберігається значення дії, яке поєднується зі 

значенням абстрактної предметності. Пор.: Це обтяження зростало щороку 

приблизно на 8 мільйонів (2, 22); …на відміну від урядової позиції пропонували 

рівномірний розподіл обтяження на всі трунки, а не зосередженням на 

одному і то такому, який найбільш обтяжує найбіднішу провінцію монархії, 

тобто Галичину (2, 80); Амортизація (уморення) – се на око зовсім невинна 

штука – сплата довгу частями (1, 107); З повільним закупуванням ґрунтів, 

зі сплатою іпотек, які тяжать на них, із амортизацією заставних листів, 

… зменшиться число цінних паперів із державною гарантією, за якими так 

жадібно полюють капіталісти (2, 111); …спадаючи, процентова стопа 

облегшить амортизацію державних довгів та цілковитий закуп землі, 

також і селянської… (2, 111); Остаючі дві третини мають представляти 

суму індемнізації, котра дідичам була виплачена (1, 100). 

Окремі терміни іншомовного походження, які за диференційною 

семантичною ознакою належать до аналізованої ЛТГ, виявляють словотвірну 

активність. Передусім це абстрактні іменники, від яких утворюються 

відносні прикметники: амортизація – амортизаційний, індемнізація – 

індемнізаційний тощо.  Але се ще не ціла сума тягаря індемнізаційного…,що 

мусив би то чи то край, чи держава, а в останній лінії селяни і всякі робочі 

люди заплатити за знесену панщину (1, 108). 

Також у межах цієї ЛТГ виявлено книжні номінації, які згодом вийшли 

з ужитку і сьогодні вже виконують функцію історизмів: …вони, як ви, 

навірно, чули, взяли від головного предприємця 625 тисяч з[л.] р[инських] 

лапового (1, 193); …повинні були природним способом щезнути і всякі 
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натуральні повинності мужиків зглядом попів, і то не тільки панщанна 

робота, але й данини, як «канонії», «скіпщина», «межне», «проскурне» і 

«jura  slolae» (1, 158). 

Здійснене дослідження дає підстави констатувати значну компонентну 

наповненість і тематичну різноаспектність ЛТГ «назви фінансових стягнень і 

фінансових виплат». 

 

2.2.7. ЛТГ «назви сукупності цінностей» 

Компоненти названої групи (активи, пасиви, капітал, гроші тощо) 

об’єднані інтегральною семою ‘платіжні засоби’. Прикметно, що в низці 

контекстів вони вживаються паралельно: Пор.: …одержані гроші, се, власне, 

затягнена позичка, бо продані обліги треба потім рік річно сплачувати, а то 

капітал і проценти (2, 241); Звичайно під назвою капіталу у нас 

розуміються беззглядно гроші (1, 32); Гроші, як бачимо, тоді тільки 

стають капіталом, коли за них купується на торзі робоча сила (1, 32). 

Теза В. В. Виноградова про можливість пізнання певних сегментів 

словника через стратифікацію лексико-семантичних зв’язків номінацій 

умотивовує доцільність послідовного простеження контекстної 

сполучуваності базового, концептуального для наукової мови терміна 

капітал.   

Найближче коло кваліфікативних означень фахової номінації капітал 

(«сукупність виробничих відносин капіталістичного способу виробництва, 

при яких засоби праці, певні матеріальні блага, гроші за різні види цінних 

паперів служать знаряддям експлуатації, привласнення частини чужої 

неоплаченої праці» [ЕСД, с. 156]) становлять прикметники оборотний, 

постійний, великий, індемнізаційний, позичений, корінний, закладовий, 

хазяйський, громадський. Поглиблена типологізація цього переліку означень 

виявляє основні семантичні напрямки творення іменниково-прикметникових 

терміносполук: 
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− характеристика обсягу / розміру капіталу – великий, малий, незначний 

тощо: Зрештою, такий дрібний підприємець вічно стогне під натиском 

великого капіталу (1, 68); 

− характеристика участі капіталу в господарській діяльності – 

оборотний, закладовий та ін.: Гадаємо, що така аргументація 

недоречна, бо в такому разі кожна торговельна спілка прагнула б 

зменшення оборотного капіталу… (2, 284); оборотний капітал має 

для землевласника набагато більшу вартість, аніж 5 проц. (2, 93); 

Надвишка приходів банку обертається: 1) 70% на помноження 

закладового капіталу (1, 172); з 7 вересня мав бути утворений фонд 

індемнізаційний для сплати капіталів індемнізаційних (1, 98);   

− характеристика джерел формування капіталу – хазяйський, корінний, 

позичений: позичений капітал буде сплачувати помалу річними 

ратами (1, 119); коли дочислимо сам корінний капітал 96 959 710 з[л.] 

р[инських], добудемо суму, котру евентуально одержали пани за 

скасовану панщину (1, 120); тратячи на каждім кроці задарма свою 

робучу силу і свій хазяйський капітал, ви ніколи не вийдете на ліпшу 

дорогу (2, 178); Якби той фонд досі лежав і процентувався, то з 

самого того громадського капіталу шпихлірового мав би наш край 

тепер більше як 10 мільйонів зл. ринських (2, 182); 

Типи дій, операцій, здійснюваних із капіталом із різною метою, а також 

процесів, які відбуваються з капіталом, вербалізують дієслівні сполуки. Пор.: 

і той капітал вони мусили сплатити (1, 108); капітал сходиться у щораз 

менше число рук, а краєві грозить загальне банкротство (1, 14); з країни, й 

так уже виснаженої й висмоктаної, щезають капітали (1, 19); Капітал 

збільшується і завдяки праці приносить проценти (1, 26); Оподаткуйте 

капітал і надлишок нарівні з працею, і робітничий клас підніметься (1, 26); 

На цьому податку і капітал надолужує свої втрати (1, 27); капітал також 

дедалі більше підкорює працю (1, 37); їхній капітал приносив їм прибутки 
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(1, 71); В русти[кальному] банку можна було також локувати капітали 

на асигнати (1, 307). 

 Окремі контексти з номінацією капітал – це своєрідні кванти базових 

економічних знань: Селянин, який має декілька моргів грунту, правда, має 

землю, тобто капітал, однак він не капіталіст (1, 68); До цього призвели 

машини і фабрики – словом, капітал (1, 70). 

Ще інші фрагменти Франкових праць засвідчують метафоризацію 

абстрактного наукового поняття: а що до цього дійде, з певністю можна 

передбачити, бо ж діюча причина та ж сама: всемогутність капіталу 

(1, 71); У зв'язку із стегнацією й недовір'ям капіталу до землі (2, 37). 

Важливо наголосити на словотвірній активності терміна капітал. 

У мові економічних праць І. Франка спостережено спільнокореневі 

утворення: а) книжні іменники капіталізм, капіталіст: треба нам 

якнайшвидше позбутися замороженого хвоста феодалізму, а перейти з 

руками й ногами в капіталізм (2, 294); Історія Галичини 1772 – 1860 років – 

се в значній мірі історія руйнування австрійським чиновництвом тих давніх 

зав’язків галицького капіталізму (2, 296); б) дієслово скапіталізувати: 

орендарі емфітевтичні сталися необмеженими властителями посіданих 

ґрунтів, їх річну аренду скапіталізовано (1, 108); в) прикметник 

скапіталізований: Для селян перед тим підданих, а опісля очиншованих, чинш 

річний зістав скапіталізований (1, 108). Усі ці номінації без семантичних 

змін увійшли до складу сучасної економічної метамови. 

 

2.2.8. ЛТГ «назви показників, величин, одиниць виміру, які  

використовують у господарсько-економічній діяльності» 

ЛТГ компонентно нечисленна і містить здебільшого периферизовані на 

сьогодні одиниці, які вийшли з активного мовного вжитку й уже виконують 

функцію історизмів: кадастральний помір, стопа процентова, корець, копа: 

З початком сього чи з кінцем минувшого року роздано нашим селянам 

аркушики грунтові, котрі мають бути немовби вінцем нового 
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кадастрального поміру (1, 332); Правительство натомість жадало, аби 

стопа процентова додатку лишилася незмінена, се зн[ачить], хоч податки 

будуть більші, то стопа процентова додатку мала зістати 51 % (1, 116). 

Прикметно, що окремі номінації (наприклад, копа, корець) 

залишаються в обігу як одиниці діалектної мови (див., наприклад: о. Ю. Кміт. 

«Словник бойківського говору». – К., 1934, с.116).  

Загалом здійснена лексико-тематична стратифікація теорміноодиниць 

термінів доводить жанрово-стильову й тематичну детермінованість фахової  

лексики у мові економічних праць І. Франка.  

 

 

2.3. Лексико-семантичні відношення в системі словника 

економічних праць І. Франка 

 

У терміносистемах різних національних мов відбуваються лексико-

семантичні процеси, співвідносні з процесами у лексиці 

загальнолітературних мов [56, с. 65]. Найбільш знакові рівні їх вияву – 

синонімія та антонімія (Т. І. Панько, А. П. Коваль, Л. А. Лисиченко, 

О. О. Тараненко, І. М. Кочан, Л. О. Симоненко, Л. В. Струганець, 

Н. М. Бобух, Ф. О. Нікітіна, Н. А. Цимбал, Т. В. Михайлова, 

Ж. В. Красножан, Т. В. Лепеха, О. О. Коновалова, Л. С. Козловська, 

С. І. Терещенко та ін.). 

Лексикологічний аналіз лексичних номінацій як одиниць словника 

індивідуальної наукової мови І. Франка передбачає з’ясування характеру 

лексико-семантичних відношень у реєстрі зафіксованих термінологічних 

одиниць, а отже, простеження синонімічних та антонімічних відношень між 

компонентами.  
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2.3.1. Синоніми 

Висока частотність вживання синонімів – визначальна ознака мови 

економічних праць І. Франка, яка відповідає загальним нормам наукового 

стилю української літературної мови.  

 У ХХ ст. питання синонімії – один із найактивніше розроблюваних 

лексикологічних аспектів мови у студіях українських та російських 

дослідників (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, А. А. Брагіна, 

В. В. Виноградов, К. С. Горбачевич, А. П. Євгеньєва, В. А. Звегінцев, 

Н. В. Клюєва, А. П. Коваль, О. І. Нечитайло, Л. О. Новиков, 

Ж. П. Соколовська, Д. Н. Шмельов, А. Б. Шапіро, Ф. К. Фаворін та ін.).  

Існує чимало визначень понять синоніма і синонімії. На сьогодні 

узагальнене розуміння численних інтерпретацій і тлумачень синонімії та 

синоніма, наявних у лінгвістичній літературі, кодифіковане в енциклопедії 

«Українська мова»: «слова (переважно однієї частини мови) або їхні окремі 

значення, а також стійкі словосполучення, афікси, словотвірні типи, 

граматичні форми, зокрема синтаксичні конструкції, що при повній чи 

частковій формальній відмінності мають тотожні або майже тотожні 

значення (з можливими відмінностями в стилістичних і граматичних 

характеристиках і сполучуваності)» [УМЕ, с. 607].  

Традиційно наголошують, що «синонімом слід вважати таке слово, яке 

визначилось у відношенні до свого еквівалента (до іншого слова з тотожним 

чи максимально близьким значенням) і може бути протиставлене йому за 

певною  лінією: за тонким відтінком у значенні, за вираженням експресії, за 

емоційним забарвленням, за стилістичною належністю, за сполучуваністю, і 

відповідно займає своє місце в лексико-семантичній системі літературної 

мови» [100, с. 11]. Інші дослідники (Ж. П. Соколовська) наполягають на 

тому, що синоніми тотожні за первинними семантичними елементами своєї 

смислової структури, але не тотожні загалом, вони різняться експресивно-

стилістичною характеристикою, граматичною оформленістю, лексичною та 

синтаксичною сполучуваністю тощо. Ще інші (В. С. Ващенко) 
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характеризують синоніми як «усталені у мовному вжитку ряди лексичних 

одиниць, співвідносних з одним чи кількома пов’язаними між собою 

поняттями, певною мірою близьких за своїми семантико-стилістичними 

властивостями» [40, с. 13].   

Не втратили актуальності, на нашу думку, також визначення, які 

кваліфікують лексичні синоніми з погляду особливостей їхньої реалізації 

в тексті. При цьому основною ознакою синонімів дослідники 

(Л. А. Булаховський, Б. Ю. Горнунг, К. С. Горбачевич, А. П. Коваль, 

Л. А. Лисиченко, О. О. Тараненко, О. І. Нечитайло та ін.) визначають їх 

контекстну взаємозамінність. На такій властивості синонімів акцентував 

увагу свого часу Л. А. Булаховський: «Слова, здатні в тому ж контексті або в 

контекстах, близьких за змістом, заміняти одне одного без відчуття помітної 

одмінності у змісті, мають назву синонімів» [33, с. 32]. Пор. також: 

«синонімами є слова, взаємозамінні у певних контекстах, що перебувають у 

суворому співвідношенні одне з одним, але не в будь-яких контекстах» 

[82, с. 98].   

Надалі проблема контекстної взаємозамінності як одна з базових для 

лексичних синонімів стала об’єктом поглибленого зацікавлення дослідників. 

Так, Д. М. Шмельов зазначав, що «синоніми – це слова, відмінними 

семантичними ознаками яких є тільки такі ознаки, які можуть усталено 

нейтралізуватися в певних позиціях. Що більше таких позицій, то вищий 

ступінь синонімічності відповідних слів, то частіше може здійснюватися їх 

взаємозамінність» [275, с. 130].  

У лексикологічній теорії кінця ХХ ст. актуальною стала думка про те, 

що контекстна взаємозамінність є не причиною, а наслідком синонімічності й 

виявом різного її ступеня. Л. О. Новиков вважає, що синоніми можуть мати 

тотожні або схожі значення і заміщати одне одного частково або повністю: 

«Два (чи більше) ЛСВ є синонімами, якщо вони, маючи різні знаки 

(лексеми), здатні завдяки тотожності або схожості значень заміщати одне 
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одного у всіх або певних контекстах, не змінюючи змісту висловлення» 

[186, с. 228]. 

Застосовуючи для класифікації синонімів критерій близькості 

значення, Ю. Д. Апресян поділяє синоніми на точні і квазісиноніми. Точні 

синоніми – це слова, семантичний обсяг яких повністю збігається, у 

квазісинонімів семантичний обсяг збігається частково [5, с. 509]. Для повної 

взаємозамінності квазісинонімів («неточних синонімів») необхідно, щоб їх 

семантичні відмінності в кількох позиціях могли нейтралізуватися. Основні 

ознаки синонімів – однакова предметно-понятттєва віднесеність, 

співвідносна сполучуваність (лексична валентність), належність до однієї 

частини мови [5, с. 223].  Квазісиноніми у розумінні Ю. Д. Апресяна – це 

власне загальномовні синоніми.  

М. А. Жовтобрюх та Л. А. Лисиченко наголошують, що синонімам має 

бути властива спільність предметно-понятттєвого компонента при наявності 

семантичних відмінностей (їх називають відтінками значення, семами або 

диференційними ознаками) [167, с. 70]. 

У лінгвістиці існують різні спроби семантичної класифікації синонімів. 

Найбільш поширений традиційний – поділ синонімів на ідеографічні 

(логічні), емоційно-експресивні та стилістичні (Л. А. Лисиченко, 

А. П. Коваль). За іншими підходами синоніми поділяють на семантичні 

(ідеографічні, понятттєві), семантико-стилістичні та стилістичні 

(М. Ф. Палевська, А. П. Євгеньєва, О. І. Нечитайло). Чітку й 

схарактеризовану за різними критеріями та принципами типологію 

класифікацій синонімів узагальнює О. О. Тараненко в енциклопедії 

«Українська мова»: «за різними принципами класифікації синоніми 

поділяють на кілька різновидів: а) абсолютні, або повні, ... – неповні 

(останніх у мові переважна більшість); б) семантичні – стилістичні – 

семантико-стилістичні; в) різнокореневі – спільнокореневі; г) загальномовні– 

контекстуальні» [УМЕ, с. 608].   



 86 

Оцінювання природи й доцільності вживання синонімів у різних 

функціональних стилях неоднакова. Якщо для художнього, публіцистичного, 

розмовного стилів, для мови епістолярію вживання синонімів є однозначним 

показником багатства ресурсів мововираження, забезпечення експресивної 

виразності висловлення, то щодо наукової мови статус синонімів, зокрема 

термінів-синонімів, залишається дискусійним, а практика вживання термінів-

синонімів – неоднозначною. І. М. Кочан пов’язує таку ситуацію із станом 

самої наукової мови і – відповідно – терміносистеми: «Синонімів у науковій 

мові намагаються уникати, та все одно вони існують. Це свідчить передусім 

про стан становлення терміносистем, особливо сьогодні, коли українська 

мова набула державного статусу, але за такий короткий час ще не відбулося 

уніфікації термінів на внутрішньосистемному та міжсистемному спілкуванні 

[144, с. 16]. 

Також наявність у науковому тексті термінів-синонімів, на думку 

окремих учених, свідчить про недостатній рівень вивчення певного явища, 

яке потребує номінації. Лише ґрунтовність знань дає змогу виявити 

особливість, яка споріднює його з іншими явищами, які названі іншими, 

близькими за семантикою термінами [232, с. 49]. Адже загалом, 

як стверджують автори праці «Українське термінознавство», синоніми в 

термінології – це «терміни, що належать до того самого денотата, але мають 

відмінності в поняттєвому плані, а також відрізняються семантикою 

словотворчих елементів, етимологією, ступенем сучасності та особливостями 

функціонування» [196, с. 181]. Крім того, як акцентує Т. І. Панько, 

синонімічні терміни можуть бути структурно неоднорідними (однослови, 

композити, словосполучення); можуть бути гомо- і гетерогенними (власне 

українські й створені на іншомовній основі) [194, с. 8].   

Попри проілюстровану вище наявність певної мотивації, дослідники 

по-різному сприймають і оцінюють доцільність уживання термінів-

синонімів. Т. І. Панько, Л. О. Симоненко одностайні в думці, що синонімія в 

термінології традиційно трактується як негативне явище – це «пов’язано з 
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однією з найважливіших ознак терміна, яка передбачає відсутність у нього 

синонімічних відповідників» [196, с. 147]. Крім того, «наявність 

синонімічних рядів створює певний дисбаланс між системою термінів і 

системою понять, якими оперує та чи інша наука» [228, с. 24].  

Близькою до висловленої є також позиція І. М. Кочан: «У межах 

наукового стилю мови синоніми небажані, навіть шкідливі, бо руйнують 

термін як дефінітивну одиницю системи» [144, с. 19]. Водночас дослідниця 

слушно вказує на те, що існування синонімів і варіантів у термінології – 

не критичне, а іноді й позитивне, оскільки «сприяє унормуванню фахової 

мови, бо з часом одна з одиниць починає домінувати, відтісняючи іншу на 

другий план» [144, с. 14]. 

Позитивним явищем на початковому етапі формування терміносистеми 

вважає синонімію А. В. Крижанівська, оскільки вона є наслідком входження 

в термінологію загальновживаних лексем. Однак у сформованій галузевій 

терміносистемі «термін повинен уникати синонімів, оскільки синонімія – 

корисний семантичний процес у загальнолітературній мові – у термінології 

перетворюється на  недолік» [152, с. 12−13].  

Урівноважувальний підхід між дискусійними позиціями репрезентує 

теоретична теза І. М. Кочан про те, що, подолавши початковий чи 

перехідний етап становлення, для якого неминуче співіснування термінів-

синонімів, «мова сама регулює вибір одного терміна із синонімічної пари» 

[144, с. 16]. Розвиток цієї думки спостерігаємо у праці Л. М. Філюк, яка 

стверджує, що синонімія – «необхідний етап у розвитку термінології. 

Особливої важливості вона набуває на першому етапі формування 

терміносистеми – етапі термінологічного пошуку, коли терміни-варіанти 

можуть бути створені різними розробниками або потрапляти з мови-джерела 

запозичення. Повної гарантії закріплення одного з варіантів немає і на 

другому етапі, під час апробації термінів-варіантів... І лише на третьому 

етапі − етапі уніфікації варіантність повинна бути подолана: залишається 

термін, який найкраще передає зміст поняття і є найумотивованішим» 
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[248, с. 13]. Так само М. О. Вакуленко вважає, що «на етапі усталення нової 

термінології краще мати кілька синонімів, щоб обрати найвдаліший» 

[35, с. 88]. 

Насамперед для термінів-синонімів принципове значення має 

співвіднесеність із тим самим поняттям (Т. І. Панько, І. М. Кочан, 

Л. О. Симоненко). Так само іншим, відмінним від загальновживаних слів і за 

природою, і за лінгвальними механізмами є процес синонімізації в термінів. 

У термінології (особливо на початковому етапі) може існувати низка 

смислово співвідносних одиниць для вербалізації змісту того чи того 

поняття. Поступово, коли це поняття опрацьовується і входить в активний 

обіг, устійнюється в науковій мовній практиці, кількість термінів-синонімів 

може зменшуватися. 

Для визначення функціонально-стилістичного навантаження 

синонімічних вживань економічних термінів у досліджуваних працях 

І. Франка продуктивною видається стратифікація корпусу синономів за 

ознакою семантичної тотожності, смислової близькості актуалізовуваних у 

тексті значень, а також з урахуванням стилістичної природи компонентів. 

Також для стратифікації виявлених синонімів принципово важливим є 

морфологічний критерій, адже, як переконливо доводить В. М. Русанівський, 

синонімічні зв’язки встановлюються в межах певної частини мови, за 

винятком службових слів, які можуть входити в дієслівні й прислівникові 

синонімічні ряди. 

У мові економічних праць І. Франка зафіксовано значну кількість 

іменникових термінів-синонімів – близьких за значенням фахових 

слововживань, які широко окреслюють суть понять, явищ, процесів, що 

відбувалися в сучасну письменникові епоху. Найактивніше вживані з-поміж 

них – одиниці, що формують синонімічні пари чи ряди: видатки – втрати, 

процент – відсоток, дохід (доход) – прибуток, гроші – кошти – капітал, 

податок – цло – чинш. Компоненти названих пар і рядів мають різну 

поширеність, активність використання в текстах, що пов’язано з їхнім 
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походженням, стилістичною маркованістю, традицією тогочасного 

терміновживання. Наприклад, термін процент в ідіостилі вченого 

трапляється значно частіше, ніж відсоток, і має виразніший відтінок 

книжності. При цьому контексти засвідчують їх значеннєву тотожність. Пор.: 

на самих контрибуентів податкових спадає, як побачимо дальше, ще менший 

процент (1, 139); В слідуючій табличці подаємо докладний перегляд, звідки, 

т[о] є[сть] від яких вірителів і на який річний процент затягано дрібні 

позички (1, 230); проценти враз з капіталом сплачували люди щонеділі 

точно, і кожний до року виплатився (1, 198); тільки ж що довжник, крім 

відсоток і рат амортизаційних (на сплачення довгу), платить ще за кошти 

адміністраційні (1, 171); …ще нижче опущення відсотків зависить від 

поліпшення грошового торгу в цілій Європі (1, 174).  

Синонімічність лексем процент – відсоток, так само як і їхня 

рівнофункційність, збережена в сучасній літературній, зокрема й фаховій 

економічній мові.   

 У працях І. Франка термінологічну дублетну пару становлять лексеми 

дохід (доход) – прибуток. Пор.: Як бачимо затим, хоч в однім році доходи 

держави збільшуються о цілих 10 мільйонів (1, 329); Поки шляхтич є 

виключним власником шинку і черпає з нього доход, він не може уникнути за 

це моральної відповідальності (2, 83); ця частина капіталу є власне тим 

джерелом, з якого пливуть доходи і прибутки капіталіста (1, 57); Коли 

потребуємо доходів, не можна закривати  контори,  що  приносять зиск 

(2, 170); Гадаємо, що порівнювати чистий доход із загальним оборотом 

абсурдно (2, 285); Капіталіст одержав завдяки йому вартість неоплаченої 

праці протягом 5, 7, 9 або 11 годин, і це становить його прибуток (1, 76); 

Вони вимагали, щоб той, хто працює, мав також відповідний прибуток 

з праці і не був змушений завжди працювати на інших (1, 38). Простеження 

контекстної сполучуваності лексем доход і прибуток у працях І. Франка 

засвідчує семантичну спільність, співвідносність, натомість у сучасній 

фаховій мові економічної сфери терміни прибуток і дохід дефініюють різні 
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феномени. Пор.: прибуток – «одна з форм чистого доходу в умовах 

розвинутих товарно-грошових відносин, що виражає вартість додаткового і 

частково необхідного прибутку. За своєю величиною прибуток – це різниця 

між продажною ціною товару і витратами на його виробництво» [ЕСД, 

с. 262]; дохід – «грошові надходження за одиницю часу юридичних та 

фізичних осіб; показник господарської діяльності підприємств, установ, 

організацій» [ЕСД, с. 79]. 

У науковій літературі існує думка, що терміни-синоніми рідко 

утворюють синонімічний ряд, оскільки кожна термінологічна одиниця 

прагне до повного вираження основного змісту поняття, а не до передавання 

відтінків значення, як у загальномовній системі. Власне терміни-синоніми 

об’єднані на основі кореляційного зв’язку, який передбачає й інваріантні, й 

імпліцитні відношення слів як окремі типи або підтипи. У центрі такого 

об’єднання – термін із найбільш загальними й важливими семантичними 

ознаками. Засобом розрізнення термінів-синонімів виступають диференційні 

семи. Відповідно до значущості цих сем лексичні одиниці розташовуються 

ближче або далі від терміна-домінанти, що й зумовлює ступінь їхньої 

семантичної співвіднесеності і відповідно взаємозамінність / 

невзаємозамінність у тексті. Наприклад, у групі термінів зі значенням 

«витрати»  (видатки –  витрати – втрати) найближчими до центру є 

терміни видатки та витрати, у компонентній структурі яких інваріантна 

семантична ознака 'витрати, видання коштів, матеріалів для чого-небудь' 

актуалізована найбільш повно. Пор.: конечні домові видатки: на солому, 

горшки, коновки, склянки, тарелі (1, 10); Автор брошури рішуче виступає 

проти розповсюдженого в нас останнім часом принципу, що «до витрат на 

загальні цілі треба залучати наступні генерації, оскільки і їм ці видатки 

приноситимуть користь» (2, 235). Такі синоніми можна визначити як 

абсолютні, оскільки вони семантично рівнозначні. В абсолютних синонімах 

концептуальні відтінки ніби відступають під впливом спільної властивості 

домінанти.  
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Для іншого члена цього синонімічного ряду – втрати – характерна 

актуалізація диференційних семантичних ознак. Так, у семантичній структурі 

цієї одиниці важливо не тільки те, що це «наслідок, коли хтось лишається без 

кого-, чого-небудь, втрачає когось, щось», але насамперед тлумачення – 

«гроші, кошти, витрачені на що-небудь // кількість чого-небудь, не 

використаного за призначенням, марно витраченого, не збереженого // 

збитки» [СУМ X, с. 519]. Диференційна сема 'витрачати не за призначенням, 

марно' визначає значеннєву відмінність термінів видатки і втрати, пор. у 

мові І. Франка: На цьому податку і капітал надолужує свої втрати… 

(1, 27).  

Отже, у термінах-синонімах значущою є не тільки інтегральна, а й 

диференційна сема. 

В аналізованій групі економічної термінолексики спостерігаємо такий 

вид синонімії, як терміни-дублети. Відзначаючи їх актуальність для наукової 

мови, І. М. Кочан водночас вказує на характерну рису, яка дає підстави 

виокремити цей різновид з-поміж інших термінів-синонімів: «вони 

співвідносяться з тим самим об’єктом, мають спільний денотат і не мають 

жодних семантичних відмінностей. Крім того, ці назви можуть різнитися 

семантикою словотворчих елементів, етимологією, ступенем сучасності та 

особливостями функціонування» [142, с. 32]. 

Відомо, що більшість термінів-дублетів з’являються в обігу внаслідок 

паралельного вживання одиниць українського та іншомовного походження. 

До таких належать зафіксовані в мові праць І. Франка економічні поняття 

процент – відсоток, податок – мито – цло; кредит – позика (позичка).   

Показовий щодо компонентного наповнення одиницями, які 

відрізняються ступенем сучасності та особливостями функціонування, 

синонімічний ряд з інтегральною смислотвірною семою ‘податок’ і 

однойменною лексичною домінантою ряду: податок – мито – цло («податок, 

пошлина») [РСФ]) – чинш («орендна платня, податок» [СЧС, с. 474]). 

Пор.: Робітничий клас платить непрямий податок (1, 26); за давніх часів 
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королі надавали містам так звану майдебурію, то є право власного суду, 

надавали їм привілеї на торги, на мита, на шинки… (2, 175) На тую суму 

складаються слідуючі позиції: цло – 1 515 500 з[л.] р[инських] (в Долішніх 

Ракусах  рубрика тая чинить звиш 15, а в Чехах звиш 91/2  мільйонів; 

податок консумційний – 5 555 030 з[л.] р[инських]… (1, 141); В оплачуваній 

їм ціні платить заразом і цло (1, 140); …для селян перед тим підданих, а 

опісля очиншованих, чинш річний зістав скапіталізований (то значить 

чинш узнано процентом від певного капіталу й обчислено той капітал) 

(1, 108).  

Лексема чинш, уживана в мові економічних праць І. Франка як синонім 

до загальновживаних іменників податок та мито, у сучасній літературній 

мові функціонально обмежена як така, що перейшла до фонду застарілих. 

За семантикою до цього синонімічного ряду належить також номінація 

обтяження, яка, однак, не зафіксована із значенням «податок» чи «певний 

різновид податку» у жодному словнику.   

Розглядуваний ряд дублетів показово підтверджує думку І. М. Кочан 

про те, що «дублети слід по-різному оцінювати в кожному конкретному 

випадку. Якщо вони стали основою для словотвірних гнізд і таким чином 

увійшли в термінологічне поле, то відмовитися від них практично 

неможливо» [144, с. 19]. Зокрема, це стосується активних у сучасному 

метамовному вжитку іменників податок та мито.  

У мові аналізованих праць І. Франка зафіксовано синонімічні 

загальновживані книжні лексеми, які не є специфічно фаховими для 

економічної мови. Наприклад, це:  

− синонімічна пара  уряд – правительство: Дороги були дві: або зректися 

своїх політичних аспірацій і стати рука в руку з урядом… (1, 88); 

креовано при кожнім уряді податковім посаду секвестратора 

податкового (1, 288); «Яке немилосердне правительство!» – 

скрикнули, бачиться, ліберали-поляки (1, 116); маніфестація 
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правительства не могла бути також без примішок політичних… 

(1, 96)  та ін.; 

− синонімічний багатокомпонентний ряд робітник – пролетар / 

пролетарій – трудівник – найомник: За цей час робітник виробляє нову 

вартість, що відповідає 10, 12, 14 або 16-годинній праці (1, 76); Причина 

тому – з одного боку, недостаточне наше знакомство з робітниками 

містовими, а з другого боку – далеко більша трудність обрахунку і 

аналізи, як у сільських та маломіських робітників (1, 7); Сільського 

чистого пролетаріату (найомників) було в Галичині ще 1869 р., після 

статистичного висліду Рапацького (Ludnosc Galicyi), 799 635 голів… 

(1, 46);  Експропрійований капіталістом землероб стає найманим 

робітником – пролетарієм! (1, 71). Прикметно, що в контекстах ці 

лексеми можуть ситуативно синонімізуватися з розмовними або 

образно-експресивними чи локальними номінаціями робітників: друга 

купа – се робітники сталі.., а третя, найбільша і найбідніша, – се 

поденні зарібники (1, 47); Він мусить ... бути сільським зарібником, 

прив’язаним до землі, т.є. мусить нести на своїм хребті невигоду 

кріпацтва і надто ще приймати різкі удари капіталістичного устрою 

(2, 220).  

Наведені приклади засвідчують явище семантичного узгодження слів 

за стилем. Слово робітник літературне, але, як загальновживане, воно 

сприймається у дещо нижчому стилістичному регістрі, ніж лексема пролетар 

/ пролетарій, що має яскраво виражений відтінок книжності. Найнижчий 

стилістичний регістр має розмовна номінація зарібник.  

Л. С. Козловська зафіксувала й докладно охарактеризувала показовий 

для мови І. Франка багатокомпонентний ряд синонімічних книжних 

іменників із спільним значенням «розвиток по висхідній лінії, перехід від 

нижчого рівня до вищого»: прогрес – поступ – піднесення – поступування 

[130]. Дослідниця цілком слушно констатує, що із сучасного погляду він є 

стилістично неоднорідним, «має специфічну структуру, оскільки об’єднує 
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лексеми кодифіковані, стилістично нейтральні (прогрес, поступ) і ті, які 

набули стилістичного маркування, увійшли до розряду застарілих 

(поступування)» [130, с. 110]: Вимога ця становить основний пункт 

соціалістичної програми, а тим самим і основний предмет нападок з боку 

капіталістів та інших ворогів прогресу (1, 40); Це називається поступом, а 

пани капіталісти, з гордістю б’ють себе в груди, ніби говорячи: «Це наша 

справа; ми чинимо цей поступ» (1, 76); Що при тім незвичайнім поспіху 

панам польським зовсім не ходило о піднесення «матеріального й морального 

добра народу» (1, 94); Не судячи, впрочім, їх давнішого поступування … 

мусимо бодай про той остатній їх виступ сказати, що тут більшу ролю 

грала сліпа нехіть до слов’ян і до Галичини, ніж огляд на добро нашого краю 

й народу (1, 87). 

Так само у праці Л. С. Козловської на матеріалі економічних праць 

І. Франка докладно проаналізовано синонімічні ряди книжних іменників 

думка – гадка – опінія – твердження – погляд; дієслів зі значенням 

«висловлювати думку / оцінку»: говорити – промовляти – сказати – 

клептати; «дивитися, спостерігати»: бачити – дивитися – видіти – 

наглядати – спостерігати» та ін. [130, с. 108–109]. 

Варто також візначити репрезентантність у мові наукових праць 

І. Франка словотвірно пов’язаної з розглянутими іменниками  синонімічної 

пари книжних дієслів розвивати – прогресувати. Стилістично нейтральне 

загальновживане дієслово розвивати часто фіксується з переносним 

значенням «давати можливість чому-небудь зростати, міцніти; робити що-

небудь кращим, досконалішим, піднімати його на вищий щабель» [СУМ  

VIII, с. 628]. Натомість його книжний синонім прогресувати («переходити на 

вищий ступінь розвитку, іти по шляху прогресу; поступово зростати, 

збільшуватися, посилюватися» [СУМ VIII, с. 16]) функціонує у прямому 

значенні: Ви насичуєте почуття розкошами природи і мистецтва, ви маєте 

час і засоби на те, щоб розвивати серце й розум, словом, ви прогресуєте 
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(1, 77). Прикметним, на нашу думку, є синхронне вживання цих одиниць у 

межах одного контексту. 

Крім фахових економічних та загальнонаукових книжних 

слововживань, у мові економічних праць І. Франка зафіксовано також 

розмовні лексеми, які за певною інтегральною ознакою синонімізуються 

з книжними одиницями. Наприклад, «умовно синонімічним» можна вважати  

ряд номінацій землероб – рільник – хлоп – мужик (останнє слово з погляду 

сучасної літературної норми знову ж таки належить до розряду застарілих, 

про що свідчить відповідна стилістична ремарка в тлумачному словникові 

[СУМ XI, с. 607]). Пор.: землероб повинен був обробляти землю і зібрати 

врожай (1, 74); Такі рільники мусили самі окупляти увільнення своїх ґрунтів і 

вкладати окуп до фонду індемнізаційного (1, 108); Значиться, “dobrobyt 

krajowy” піднесеться тільки таким способом, коли довги шляхетські 

сплатить хлоп! (1, 268); В 1790 р. шляхта галицька вірила твердо, що 

мужики будуть своїм панам із доброї волі на віки вічні робити панщину 

(1, 92). Прикладкові конкретизатори хлібороб, рільник за рахунок 

семантичного повтору інтенсифікують реалізацію внутрішньої форми 

синонімічних номінацій осіб мужик та хлоп, пор.: Реасумуючи се, що ми 

повище навели, хочемо сказати ще кілька слів о значенні банку крайового для 

«краю» взагалі, а для нашого народу, наших мужиків-хліборобів в 

особенності (1, 175); по схемі д. Будзинського зробити так, щоб у нас в краю 

не було ані шляхти, ані дрібних рільників-хлопів, ані дрібних ремісників 

(1, 294). 

Синонімом до загальновживаного абстрактного іменника бідність 

виступає стилістично марковане в науковому тексті слово нужда, яке в 

сучасній мові належить до розряду рідковживаної лексики: Як бачимо, 

Галичина платить найнижчий процент податку заробкового, свідчачого о 

розвою нашого промислу, а найвищий процент екзекуції податкової, 

свідчачої о розвою нашої бідності (1, 141); всякому насунеться на ум 

питання: яким ходом край, так багатий з природи, як Поділля, міг зайти в 
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таку нужду і чому не може з неї видряпатися? (1, 13); …крайня, чорна  

нужда дійшла до того, що народ зачинає виноситися, вимандровувати з 

Поділля (1, 14); Нужда попихає до переступства і деморалізує маси, земля 

спадає в ціні, капітал сходиться у щораз менше число рук, а краєві грозить 

загальне банкротство (1, 14). 

Синонімічний ряд іменників користь – зиск – хосен – прибуток – 

вигода – пожиток – інтерес об’єднує інтегральна сема ‘добрі наслідки 

від когось, чогось, прибуток для кого-небудь’ [ССУМ І, с. 702]. Пор.: 

Він витворив надвишку вартості понад вартість своєї плати, тота 

надвишка – се зиск капіталіста, вона побільшує його капітал (1, 32); до 

витрат на загальні цілі треба залучати наступні генерації, оскільки і їм ці 

видатки приноситимуть користь (2, 235); невеличка часть державних 

видатків, яка плине на школи в Галичині, дуже маленько служить на хосен 

нашої народності (1, 150); Як господарює ними власть автономічна і чи 

багато з них повертається на хосен цілому краєві? (1, 187); Вони вимагали, 

щоб той, хто працює, мав також відповідний прибуток з праці і не був 

змушений завжди працювати на інших (1, 38); Правда, й тут автор залишає 

нас у невідомості, яких власне вигод досягла в Європі Австрія внаслідок 

занепаду парламентаризму та зміцнення інших впливів (2, 151); А зрушить 

наших людей або їх власна добра воля і зрозуміння свого власного пожитку, 

або біда і руїна (2, 211); І львівські зецери, мож сказати, ідуть передом між 

прочими львівськими робітниками щодо духового розвитку і розуміння своїх 

інтересів (1, 9).  

Структурну особливість розглядуваного синонімічного ряду визначає 

те, що в ньому об’єднано слова загальномовні, стилістично нейтральні (як-

от користь, вигода, пожиток, прибуток [ССУМ І, с. 702]), а також розмовно 

марковані (зиск, інтерес [ССУМ І, с. 702]) та кодифіковані з діалектною 

маркованістю (хосен [ССУМ І, с. 702]). В економічних текстах І. Франка такі 

синоніми взаємозамінні. 
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Заслуговує на увагу також іменникова синонімічна кореляція  

заробіток – зарібнина, яку формують словами з різним стилістичним 

забарвленням – загальновживане книжне (актуальне для економічної 

метамови) і розмовне: Економічні відносини дедалі погіршуються, зростає 

дорожнеча, висихають джерела заробітку (1, 19); майже всі зецери, з 

котрими я о тім говорив, жалуються, що помимо щоденної 10-годинної 

праці і помимо уміркованого і до крайності скупого життя, все-таки не 

стає їм на тиждень їх зарібнини… (1, 12). 

Здійснений розгляд засвідчує актуальність урахування стильової 

диференціації лексики, яка за певною семантичною  ознакою об’єднується в 

синонімічні пари або ряди. Адже І. Франко активно вживає розмовні, 

просторічні слова, які за семантикою співвідносні із книжними, але 

відрізняються від них стильовою характеристикою. 

У синонімічні ряди групуються також прикметники. На думку 

В. М. Русанівського, на тлі загального корпусу синонімів у системі мови 

прикметникові синонімічні ряди вирізняє така специфічна ознака: «Якщо 

центральне слово синонімічного ряду має позитивну конотацію, то і всі 

синоніми наділені саме цією конотацією; якщо ж у центрі ряду перебуває 

прикметник, що несе в собі негацію сприйняття ознаки, то і всі члени ряду 

мають таке ж додаткове емоційне значення» [216, с. 194]. Тобто об’єднані в 

один синонімічний ряд прикметники передають лише одну з ознак – 

позитивну або негативну.  

Носіями позитивної конотації в аналізованих текстах виступають 

близькі за значенням прикметники трудящий та робітничий: Крім того, час 

від часу «Praca» публікуватиме короткі звіти про нові відкриття і винаходи, 

зокрема такі, які більше стосуються трудящих класів (1, 17); Оподаткуйте 

капітал і надлишок нарівні з працею, і робітничий клас підніметься (1, 26).  

Послідовна сполучуваність цих синонімів із історично маркованою лексемою 

клас підтверджує їх термінологічний характер.   
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Реалії тогочасного соціально-економічного ладу характеризують 

прикметники, які умовно можна об’єднати в багатокомпонентний негативно-

оцінний синонімічний ряд бідний – убогий – нужденний – злиденний 

(підсил.) – нещасний. Вони у працях І. Франка мають достатньо широке коло 

контекстної сполучуваності та поєднуються з лексемами і конкретної, й 

абстрактної семантики: Простягніть тому бідному, важким горем битому 

народові помічну руку, без хитрощів, без задніх цілей, як брат братові 

(1, 121); Наш край справді бідний і тому трудно прийде … платити ще 

індемнізаційного додатку по 26 кр[ейцерів] (2, 241); Описи нужденних і 

убійчих нор, служачи замість «стацій щупасових», ті описи котрі і 

стискають і морозять серце людське навіть в слабосильнім звуці слів 

(1, 229); Живучи так, як досі, на 3 чи 5 моргах, з нужденною худобою, в 

дрантивих будинках, на кепсько управленій ріллі, ви ніколи не вийдете на 

ліпшу дорогу (1, 178); Оплата коштів лічення убогих хорих з фонду 

крайового належиться тільки тим шпиталям, котрі сейм узнав на публічні і 

загальні (1, 240); Одяг робітників, зокрема немісцевих, надзвичайно 

злиденний і брудний (1, 62); …щоб із заощаджених, точніше сказати, 

видертих у тих нещасних людей грошей, дирекція на кілька тисяч ринських 

могла підвищити собі тантьєму (1, 21).  

Логічні епітети тематичної групи «розмір» із спільною 

конкретизувальною семою ‘невеликий за розміром’: малий – маленький – 

невеликий – невеличкий – мізерний – нечисленний – незначний – дрібний у 

текстах економічних праць І. Франка активно вживаються у функції 

характеристик, конкретизаторів і т. ін. економічних явищ і понять, як-от 

процент, плата, підприємець, капітал, прибуток, цифра тощо. Пор.: папери 

приносять надто малий процент або стають непевними (1, 72); весь той 

тягар мусив би покрити (окрім невеликої часті) скарб державний (1, 108); 

там мусить працювати як поганий робітник за мізерну плату (1, 253); 

Зрештою, такий дрібний підприємець вічно стогне під натиском великого 

капіталу… (1, 68); Таким чином виникли теорії або соціальні науки, головним 
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змістом яких є вимога, щоб засоби виробництва, тобто капітал, не були 

виключною власністю нечисленних одиниць, щоб перейшли у загальну 

власність (1, 38); по милості наших верховодячих братів, і з тої малої 

частки дістаємо лиш незначну часточку (1, 150). 

Наведений синонімічний ряд містить також похідні одиниці із суфіксами 

меншої міри вияву ознаки – маленький, невеличкий: Але якої ж плутанини 

може наробити така маленька циферка в цілім рахунку! (1, 107); І коли 

б амортизація не була нічим більше, як тільки сплатою повищого довгу, то 

ми платили би вправді протягом 40 літ по 2 423 993 з[л.] p[инських] і, крім 

того, ще деякий невеличкий додаток (1, 107). 

Здійснений аналіз мови економічних праць І. Франка доводить, що 

науковій мові автора властива висока концентрація синонімічних лексичних 

засобів. Актуальними для досліджуваних текстів є синоніми логічні 

(ідеографічні) та стилістичні. Особливо знакові синонімічні одиниці – 

терміни-дублети.  

Із погляду стилістичної диференціації відзначаємо наявність у текстах 

економічних праць І. Франка синонімічних рядів із загальновживаними, 

книжними, розмовними компонентами. 

 

2.3.2. Антоніми 

Відомо, що антоніми – це «слова (переважно однієї частини мови) або 

їх окремі значення, а також стійкі сполучення, афікси, граматичні форми, 

зокрема синтаксичні конструкції, що, тісно поєднуючись певною 

семантичною спільністю, розрізняються на цій же основі максимально 

протилежними значеннями» [УМЕ, с. 27–28]. Лексичні одиниці цього типу 

відбивають вербалізоване пізнання протилежностей у природі та в 

суспільному житті, а отже, і явищ економічного характеру. У системі мови 

антонімія найбільш виразно виявляється в лексиці. Цю особливість засвідчує 

також наукова мова: у реєстрі термінів як основи її словника виокремлюємо 

терміни-антоніми.   
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Наявність антонімічних відношень у термінології зумовлена 

природою пізнання явищ дійсності й мовними засобами вираження. Тому 

важливою кваліфікативною ознакою термінів-антонімів є «протилежна 

предметно-понятійна співввіднесеність» [167, с. 85]. 

Осмислюючи явище антонімії в термінології, дослідники здебільшого 

одностайні в думці про позитивне значення цих одиниць у словнику наукової 

мови: «антонімія ніскільки не ускладнює терміносистему, навпаки, може 

допомогти з’ясувати і розмежувати значення синонімічних, полісемічних чи 

паронімічних слів» [260, с. 192]. Так само позитивним явищем вважає 

термінологічну антонімію В. П. Даниленко: «у термінології антонімія стала 

засобом вираження необхідних і неминучих явищ науки» [88, с. 7], оскільки 

між науковими явищами постійно виникають відношення протиставлення.  

Типологізація реєстру термінолексики, зафіксованої в досліджуваних 

працях І. Франка, передбачає також простеження антонімічних відношень 

між компонентами його індивідуального наукового словника. Водночас 

варто наголосити на тому, що антоніми менш функціонально навантажені у 

мові економічних праць І. Франка, ніж синоніми. 

Спостережені антонімічні кореляції належать до так званого 

контрадикторного типу: одиниці  характеризуються відношеннями взаємної 

імплікації заперечення, неможливістю проміжного члена в опозиції. Зокрема, 

до таких належать пари:  

− кредитор – боржник: Платити кредиторам збанкрутованого банку 

боржниками того ж банку, узятими живцем зі шкірою і кістьми, – 

ось найновіший метод… (2, 64); 

− доходи – видатки: Про їх життя, доходи і видатки ми напишемо 

пізніше (1, 11); Бюро статистичне має кожного часу свобідний вигляд 

в рахункові книжки виділу крайового, де, певно, видатки і доходи 

мусять бути зовсім правдиво записувані (1, 213);  в тій справі звелено 

доходи і видатки крайові тільки за 5 літ (1, 213); 
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− пропозиція – попит: що пропозиція цукру була більшою, ніж попит 

на нього (1, 72); 

− купівля – продаж: Ці речі є предметом купівлі й продажу, або обміну, 

і тому ми говоримо, що вони мають обмінну вартість… (1, 74); 

−  активи – пасиви: П[ан] намісник удався ще до банків іпотечного і 

кредитного, але і сі не хотіли здорової голови під рустикальне 

евангеліє класти та приймати на себе неізслідимих активів і пасивів 

русти[кального] банку (1, 307); 

−  оборотний капітал – постійний капітал, позичений капітал – 

корінний капітал: потім позичений капітал буде сплачувати помалу 

річними ратами (1, 119); коли дочислимо сам корінний капітал 

96 959 710 з[л.] р[инських], добудемо суму, котру евентуально 

одержали пани за скасовану панщину (1, 120). 

Помітно, що суміжне вживання антонімів у межах одного речення чи 

одного мікроконтексту виразно засвідчує їх природу як вербалізаторів 

протилежного змісту і часто створює стилістичний внутрішньотекстовий 

контраст.   

Простеження антонімічних відношень між компонентами словника 

економічних праць І. Франка засвідчує меншу репрезентантність антонімів 

порівняно із синонімами.  

 

Висновки до розділу 2.  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. наукова метамова, зокрема й 

економічна, перебувала щойно на етапі формування, основу її словника 

становили загальновживана лексика, загальнонаукова термінологія і – значно 

меншою мірою – власне економічні терміни, корпус яких на той час був 

мінімальний. Сукупність одиниць цих лексичних пластів кваліфікує 

терміносполука лексика економічної сфери. В історичному вимірі лексика 

економічної сфери – це динамічний корпус, розвиток і поповнення якого 

логічно узгоджені з розвитком самої економічної науки.  



 102 

Тематично загальнонаукова книжна лексика в аналізованих 

економічних працях дуже різноманітна. Як базові, найбільш репрезентативні 

визначено ЛТГ «назви осіб» і «назви установ та організацій». 

Зафіксовані книжні назви осіб за тематичною ознакою поділяються на 

підгрупи «назви осіб за належністю до суспільних класів» і «назви осіб за видом 

діяльності, професією, посадою». 

Пізнавально-текстотвірну функцію назв осіб за належністю до 

суспільних класів (робітник, капіталіст, трудівник, шляхта, селянин / селяни, 

пролетарці, дідич) визначає те, що вони відбивають соціальне розшарування 

сучасного І. Франкові суспільства. 

Лексико-тематичну підгрупу «назви осіб за видом діяльності, професією, 

посадою» стратифікують тематичні мікрооб’єднання: а) «назви осіб за 

займаною державною посадою» (цісар, міністр, градоначальник, бурмістр); 

б) «назви осіб за професійною належністю» (друкар, провізор, диюрніст, 

зецер); в) «назви осіб за родом діяльності» (фабрикант, промисловець, 

ремісник, землероб, рільник, крамар, банкір, фінансієр, кредитор, орендар); 

г) «назви осіб за функційними обов’язками» (касієр, аранжер, веркфірер, 

вервальтер, контрибуент податковий, секвестратор). До складу названих 

груп входять і відомі, й рідковживані, часово або регіонально марковані 

номінації (диюрніст, вотант, зецер, секвестратор).  

ЛТГ «назви державних установ, організацій» формують номінації 

представницьких органів влади (рада, сейм), центральних та місцевих 

органів виконавчої влади (правительство, уряд, комітет), міністерств 

(міністерство справ внутрішніх / віросповідань і просвіти / оборони 

крайової / скарбу / торгівлі / справедливості / рільництва), підрозділів 

установ, організацій (виділ, комісія), освітніх установ (школа, воспиталище, 

виховний заклад). 

Аналіз назв осіб і назв державних установ та організацій становить 

значний науковий інтерес з погляду історії літературної мови як фрагмент 

словника економічної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. Змістове й 
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прагматичне навантаження цих номінацій додатково умотивує їх 

когнітивно-інформативна функція – вони створюють достовірну картину 

інфраструктури та реалій тогочасного суспільно-економічного життя, 

відтворюють модель адміністративно-управлінського устрою в Галичині. 

Деталізований розгляд власне економічних термінів засвідчує 

актуальність лексико-тематичних об’єднань:  

1. ЛТГ «назви засобів платежу»: гроші, «братські гроші», валюта, 

рента, купони платні, карбованець, копійка, гульден, паперовий карбованець, 

злотий, ринський, крейцер, цент, асигната (асигнації). Інтегральна сема – 

‘знаки, які є мірою вартості при купівлі-продажу’.   

2. ЛТГ «назви установ та закладів, які здійснюють фінансово-кредитні 

операції»: банк, каса, щадниця, кредитні інституції, фонд, скарб державний, 

відділ банковий, товариство кредитове. Інтегральна сема – ‘установа, яка 

зосереджує, приймає, видає кошти, здійснює грошові розрахунки’.  

3. ЛТГ «назви фінансово-кредитних операцій та фінансових дій»: 

ревізія, люстрація, санація, кредит, позика, позичка, іпотека, ліцитації, 

пропінація. Інтегральна сема – ‘назва певної дії або процесу’. 

4. ЛТГ «назви грошового результату фінансово-кредитної операції»: 

дотація, оплата, стипендія, допомога, субвенція, процент, премія, залічка, 

ануїтет, дивіденд, довг, сальдо, видатки, дохід (доход), штраф, укарання, 

стягнення та ін. Інтегральні семи – ‘підсумок прибутків і видатків’, 

‘матеріальна допомога, доплата’, ‘грошове стягнення’. 

5. ЛТГ «назви фінансово-кредитних документів і цінних паперів» із 

подальшою деталізацією на підгрупи «цінні папери» (облігація, паперові 

обліги, промеса (іменна облігація), купони; мають спільну сему ‘грошовий / 

товарний документ’ і розрізнювальну ознаку ‘необхідність надання для 

реалізації виражених у них майнових прав’) та «боргові зобов’язання» 

(вексель, листи заставні / довжні, індемнізаційні боргові зобов’язання, 

боргові індемнізаційні розписки); мають спільну сему ‘боргові документи’ і 
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розрізнювальну ознаку ‘передання прав відбувається простим врученням, 

без оформлення договору про уступання іншій особі’. 

6. ЛТГ «назви фінансових стягнень і фінансових виплат»: цло, податок, 

амортизація, тягар, обтяження, штраф, укарання, чинш, індемнізація, 

контрибуція, рата тощо. Інтегральна сема – ‘фінансові стягнення’.   

7. ЛТГ «назви сукупності цінностей»: гроші, активи, пасиви, капітал 

тощо. Інтегральна сема – ‘платіжні засоби’. 

8. ЛТГ «назви показників, величин, одиниць виміру, які 

використовують у господарсько-економічній діяльності»: кадастральний 

помір, стопа процентова, корець, копа.  

Значна частина власне економічних термінів, зафіксованих у текстах 

праць І. Франка, вийшли з метамовного вжитку і сьогодні мають статус 

історизмів або діалектизмів. 

Багато соціально-економічних термінів, зафіксованих у працях 

І. Франка, проектуються на сучасну економічну метамову і без семантичних 

змін входять до складу її термінології. Це одиниці загальноекономічного і 

ширше – суспільно-економічного характеру (капіталізм, продукція, 

надпродукція, засоби продукції, експлуатація, вивласнення (експропріація), 

приватна власність, товар, товарообмін, вартість та ін.) і вужчого, власне 

економічного вжитку (субвенції, контрибуція, державна рента, кошторис 

бюджетовий, дотація, дивіденд, орендна плата, рентовик, ануїтети та ін.).   

Стратифікація лексико-семантичних відношень фіксує компонентну 

наповненість синонімічних (гроші – кошти – капітал, податок – мито – 

цло – чинш – обтяження – тягар, штраф – укарання) та антонімічних 

(доходи – видатки, пропозиція – попит, купівля – продаж, активи – пасиви, 

кредитор – боржник, оборотний капітал – постійний капітал, позичений 

капітал – корінний капітал) пар і рядів, констатує активність явища 

дублетності (кредит – позика, процент – відсоток, доход – прибуток). 
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Компонентами синонімічних пар і рядів стають: а) терміни-дублети, 

б) терміни і загальновживані книжні лексеми; в) терміни, загальновживані 

книжні лексеми і розмовні лексеми. 

Аналіз антонімічних відношень між компонентами словника 

економічних праць І. Франка засвідчує, що явище антонімії менш знакове 

для мови досліджуваних праць порівняно із явищем синонімії.  

Економічні праці І. Франка – часово марковані й своєрідні з погляду 

жанрово-стильової належності зразки української лінгвоінтелектуальної 

практики кінця ХІХ – початку XX ст., коли між власне науковими і науково-

популярними текстами не було чіткого розмежування, а фахова економічна 

метамова перебувала щойно на етапі становлення. 

Основні положення розділу опубліковано у таких працях: «Назви 

суб'єктів діяльності в економічних працях Івана Франка» [48], «Назви 

установ та організацій у словнику економічних праць Івана Франка» [49], 

«Лексична синонімія в економічних наукових текстах Івана Франка» [54], 

«Синонімія в науково-економічних працях Івана Франка» [55], «Термины-

синонимы в научно-экономических работах Ивана Франко» [59]. 
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     Розділ 3 

 

ТИПОЛОГІЯ ТЕКСТОВИХ СТРУКТУР 

У МОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАЦЬ ІВАНА ФРАНКА 

 

3.1. Текстові структури – вербалізатори категорії логічності 

 

Логічність – категорійна ознака наукової мови, яка визначає і 

структурно-логічну схему організації тексту («логічний конденсат цілого 

тексту» [172, с. 39–43]), і властивості й механізми розгортання цієї схеми, що 

відбивають розвиток думки в тексті. Логічність наукової мови корелює з 

логічним компонентом наукового пізнання: мовні засоби, «максимально 

відповідаючи вимогам логічного мислення, виражають виключно понятійне 

мислення» [222, с. 35]. Водночас тип викладу специфічної наукової 

інформації узгоджений із комунікативною вимогою необхідної і достатньої 

повноти представленості форм мислення та відношень між ними (поняттями, 

судженнями, умовиводами, логемами). Для характеристики типу викладу в 

стилістиці наукової мови актуалізовано поняття підкреслена логічність 

(М. М. Кожина) та відкрита логічність (А. Н. Васильєва).  

Дослідження текстів із «прозорою», логічно стрункою організацією 

виявляє певну суперечність: з одного боку, чітка структура змісту, з іншого – 

порушення послідовності й логічності викладу навіть у «строго» науковому 

тексті. Ця суперечність детермінована взаємодією логічного та ієрархічного 

принципів організації змісту, які лежать в основі і змістової сторони тексту, й 

мовного оформлення цього змісту. Будь-якому рівню ієрархічної системи 

притаманна дискретність одиниць (понять, суджень, умовиводів, логем; слів, 

словосполучень, речень та ін.), які у процесі функціонування системи 

актуалізуються вибірково, утворюючи смислові «свердловини» (термін 

М. І. Жинкіна). Ці дискретні одиниці об’єднуються за правилами формальної 

та діалектичної логік й забезпечують цілісність доведення гіпотези. Отже, у 
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системі дискретних одиниць вищого рівня (для понять це рівень суджень, 

для суджень – рівень умовиводів тощо) виявляються не тільки строго логічні 

відношення (як підстава для вмотивування строгої логічності змісту 

наукового тексту), а й відношення, встановлювані тільки щодо ширшого 

контексту (як підстава для констатації нестрогої логічності наукового 

тексту).  

Із-поміж усіх функціональних стилів літературної мови логічність є 

диференційною ознакою саме наукової мови, одним із найважливіших її 

параметрів (М. М. Кожина, М. П. Котюрова, В. О. Салімовський, 

Н. В. Данилевська, О. О. Баженова, Г. О. Золотова, Т. В. Матвєєва, 

Л. М. Мазурін, А. Н. Васильєва та ін.). 

У дослідженні акцентуємо увагу на логічності в аспекті послідовного 

викладу понятійного змісту мовних одиниць зі значенням певних логіко-

семантичних відношень між поняттями у межах висловлень різного ступеня 

складності – від окремого речення до цілого тексту.  

У реченні логіко-семантичні відношення понять відображають:  

− модально-логічні відношення (відношення з об’єктивною дійсністю), 

які мають значення буття, існування, наявності, а також поширення (у 

просторі й часі);  

− предметно-логічні відношення, що реалізуються при вираженні 

властивостей предмета, його умовній кваліфікації, при зіставленні з 

іншими предметами (відношення кваліфікації предмета), а також через 

відношення залежності (причини – наслідку, підстави – висновку / 

наслідку, мети). У тексті засобами вербалізації цих значень виступають 

здебільшого дієслова.  

 

3.1.1. Текстові структури – вербалізатори модально-логічних 

відношень.  У мові економічних праць І. Франка вербалізатором модально-

логічних відношень насамперед є дієслово-присудок. Зокрема, один із 

частотних засобів вираження логіко-семантичних відношень буття, 
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існування, наявності – екзистенційні дієслова бути, бувати, існувати, 

знаходитися, перебувати, мати (у сполуці ми маємо – у значенні ‘повинні, 

зобов’язані’), а також словосполучення мати / знаходити / зайняти місце та 

ін. Це один із найбільш семантично й експресивно нейтральних лексичних 

засобів, функція якого – «сприяти вираженню значення наявності, існування 

предметів, явищ, не вносячи додаткової інформації» [112, с. 45]. Пор.: Що-

що, а наведене вище «спростування» мусить переконати кожного, що в 

усьому цьому граді спростувань ми маємо справу з демонстрацією без 

огляду на те, справді тут є що заперечувати чи ні (2, 202); У пізніші часи, 

коли людські звичаї трохи пом'якшали, рабство почало зникати, а його місце 

зайняло підданство (1, 69). Наведені приклади засвідчують, що так звані 

екзистенційні дієслова насамперед виражають об’єктивну модальність, 

виконують функцію констатації явищ, фактів суспільно-економічної 

діяльності соціуму. 

Можливість, допустовість реалізації об’єктивної модальності 

передають актуальні для розглядуваних текстів структури з дієсловом могти, 

субстантивом можливе: ...листи заставні банку могли бути получені з 

преміями лотерейними (1, 174); Це не було можливим, доки існували 

рабство і підданство… (1, 71).  

Модально-логічні відношення в науковому викладі увиразнюють 

підрядні синтаксичні структури, що допомагають вибудувати логічні зв’язки: 

Щоб бути ремісником, треба після нинішньої устави вибути термін у 

майстра, визволитися, бути прийнятим до цеху і платити аркушик, т. є. 

податок зарібковий (2, 162). 

Деякі із засвідчених текстових структур, органічних у мові І. Франка, 

периферизовані в сучасній мовній практиці (могли бути получені, вибути 

термін). 

До вербалізаторів модально-логічних відношень належать структури з 

дієсловами відбуватися, здійснюватися, реалізуватися, виявлятися тощо, які 

виражають узагальнену дію: Такі сцени, як у Шавлях, відбулися в місті Ліді 
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Віленської губернії (2, 272); Лихва, що душить селянина, це також не що 

інше, як лише форма, в якій виявляється опанування праці з боку капіталу 

(1, 71); Надто ліквідатори зреалізують 498 000 з[л.] р[инських] за векселі 

від бувших членів завідуючої ради і дирекції банку… (1, 323). Реальність / 

нереальність, можливість / неможливість таких дій також увиразнюють 

текстові структури з модальним складником могти: Проте падіння цієї ціни 

не може відбуватися безкінечно… (1, 73). 

Пов’язана з вербалізацією модально-логічних відношень констатація 

існування, наявності реалії, явища, предмета нерідко супроводжується 

просторово-часовим уточненням, вказівкою на сферу його поширення. Таке 

уточнення, обмеження в часі передають конструкції, до складу яких входять 

фазові дієслова розпочатися, стати, ставати, тривати, а також 

контекстуально синонімічні з ними дієслівні одиниці залишатися (яким?), 

проявлятися, зникати, досягати (чого?) тощо. Наприклад: Розуміється, й 

тут по них небагато можна надіятися, особливо при загальній апатії та 

малій дбалості про добро краю, яка проявляється в теперішній сесії 

сеймовій… (1, 88); Правда, й тут автор залишає нас у невідомості, яких 

власне вигод досягла в Європі Австрія… (2, 151). 

Можливість, імовірність, припустимість такого різновиду дій 

увиразнюється допоміжними модальними складниками – мати, могти: 

Лосування виданих облігацій має розпочатися в Львівськім окрузі 

адміністраційнім 30 цвітня 1858… (1, 105); Шляхтич може бути собі 

власним економом… та залишиться шляхтичем, залишиться суспільним 

проводирем (2, 84). Об’єктивність початку певної дії підкреслює допоміжне 

дієслово: У пізніші часи… рабство почало зникати… (1, 69). Отже, дієслово 

у складі присудка може впливати і здебільшого суттєво впливає на 

модальність усього висловлення.  

Модально-логічні відношення в текстових структурах з базовими 

дієсловами на позначення існування, наявності реалії, явища, предмета 

увиразнюють підрядні синтаксичні структури: Гроші, як бачимо, тоді тільки 
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стають капіталом, коли за них купується на торзі робоча сила (1, 32); 

Доки би тривала спілка, всі члени, що в ній працюють, мали би мати 

однакове удержання… (2, 180).  

Отже, текстові структури в мові економічних праць І. Франка 

виражають модально-логічні відношення буттєвості, екзистенційності, 

констатаційності, а також можливості, ймовірності, реальності, 

припустимості, початку – кінця певної дії. 

 

3.1.2. Текстові структури – вербалізатори предметно-логічних 

відношень. Відношення кваліфікації предмета в науковому тексті 

реалізуються при умовному визначенні цього предмета, у зв’язку з 

характеристикою його властивостей та зіставленням з іншими предметами. 

Пор.: Звичайно під назвою капіталу у нас розуміються беззглядно гроші 

(1, 32); Другий приклад таких економічних ненормальностей, що 

вважаються за очевидну аксіому, це загально розповсюджена думка, 

начебто в нас по відношенню до землі бракує населення (2, 44); Оскільки 

люди, які займаються домашнім промислом, також платять прибутковий 

податок і закон вважає їх промисловими підприємцями, вони мають право 

навчати своїх дітей того промислу (2, 253).  

Об’єктивна характеристика предмета чи явища передбачає вказівку на 

його сутність, фізичні та інші властивості, входження до складу інших 

предметів. Також вона виформовується при його зіставленні з іншими 

предметами, явищами тощо. При цьому кожен такий параметр кваліфікації 

має свої мовні засоби вираження. Зокрема, сутнісні властивості предмета в 

аналізованій науковій мові передає дієслово полягати (‘зводитися до чого-

небудь, мати своєю суттю, своїм змістом щось’): Значить, уся 

капіталістична продукція полягає на творенні надвишки… (1, 32); Цілий 

розвиток економічний капіталістичної продукції полягає на тім, що 

капіталісти всіми силами старалися до крайньої можності збільшити тоту 
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надвишку (1, 33). Сьогодні конструкція полягати на вже не є нормою 

української літературної мови. 

Об’єктивна модальність також властива тим реченням, центром яких є 

текстові структури з дієсловом знаходитися (‘виявлятися’): З лівого боку 

знаходиться кілька поганеньких, але просторих будівель… (1, 54); Земельна 

власність, що знаходиться в приватних руках, у наш час так швидко пливе з 

рук до рук (2, 76). Зокрема, як стереотипізовану сприймаємо текстову 

структуру знаходитися в приватних руках. 

Відношення предмета і його властивостей вербалізують дієслова 

характеризуватися, відрізнятися (чим?), мати, володіти, знаходити, бути 

(яким?), що підкреслюють актуальність характеристики «від предмета до 

його властивості»: Клас капіталістів, який давно вже володів засобами 

виробництва (1, 71); Пригадаймо собі ще, що селянський банк не міг навіть 

всюди мати докладні інформації о вартості реальностей довжників 

(1, 300). 

Дієслово бути, ужите в конструкціях – характеристиках властивостей 

предмета, часто вживається у формі минулого часу: Крик той се не був 

пустий газетний крик, але був справді відголосом переконань і виводів 

значної часті послів ради державної (1, 86); Доход з податку заробкового був 

у 1882 р. майже у всіх краях більший… (1, 152); Для підписання викликано, 

крім того, повітового лікаря, котрому, звичайно, також бажано, щоб стан 

здоров’я населення в його повіті був якнайкращий (2, 207). 

До предметно-логічного аспекту належить також опис структури, 

архітектоніки явища, реалії тощо, їх входження до складу інших явищ. Їх 

у науковій економічній мові І. Франка передають дієслова складати (що?), 

складатися (з чого?), включати (у що?), поділятися, членуватися, мати у 

складі, входити до складу, належати (до чого?). Пор.: Засоби і знаряддя 

виробництва складають те, що називається капіталом (1, 40); Автор … 

включає в коло своїх досліджень також сімейні відносини, власність, 

помешкання, харчування, звичаї, характер, освіту і моральність галицьких 
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шевців… (2, 262); Відтоді питання соціальне розширилося на всіх робучих 

людей всіх країв і околиць і викликало великий межинародний рух 

робітницький, до котрого входять чимраз нові і більші маси робітників 

(1, 8); На тую суму складаються слідуючі позиції: цло – 1 515 500 з[л.] 

р[инських] (в Долішніх Ракусах  рубрика тая чинить звиш 15, а в Чехах 

звиш 91/2 мільйонів (1, 141); Ремесло зецерське, хоть і належить, 

безперечно, до т. зв. промислових, то все ж таки багато де в чім різниться 

від всякої фабричної роботи при машині (1, 8). Зауважмо: вживання 

конструкцій із дієсловом включати в такому значенні в сучасній літературній 

мові теж периферизоване. 

Опис функціональності певного зображуваного явища, предмета 

пов'язаний із дієсловом служити, яке має характерну граматичну 

сполучуваність: керує іменниками – конкретними та абстрактними назвами –

в родовому та орудному відмінках. Найуживаніші текстові структури цього 

семантичного типу в мові економічних праць Івана Франка – служити 

основою (чогось), служити засобом (чого, для чого), служити (чим?), пор.: 

Вона служить основою, на котрій базуються многі дуже важливі закони 

розвою економічного, але заразом служить средством для контролі дійства 

тих законів (1, 253); стайня, возівня, помешкання робітників і клуня, що 

служить складом матеріалів… (1, 54).  

Із погляду вираження ступеня актуальності зіставних відношень 

показові конструкції та висловлення з дієсловами співвідноситися, 

належати (до), стосуватися, відноситися до (сучасна норма – належати) 

як синонімічні засоби опису ієрархічних відношень. Наприклад: Наш 

обрахунок відноситься, отже, до першої групи, що стосунково працює ще 

під найліпшими вимінками (1, 12); А до розумного господарювання, на думку 

автора, належить в першу чергу розуміння, що «підтримка окремих осіб 

іще мало робить для загального добра» (2, 239); Інакше виглядають ці 

стосунки в інших провінціях монархії або за кордоном, де значно більша 

фабрична промисловість і де ремісник … не належить до найбіднішого 
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класу населення, як у Галичині! (2, 259); Час від часу "Praca" 

публікуватиме короткі звіти про нові відкриття і винаходи, зокрема такі, 

які більше стосуються трудящих класів (1, 17).  

Іще один різновид предметно-логічних відношень – відношення 

залежності. В аналізованих текстах вони охоплюють значення зумовленості, 

причини – наслідку, підстави – висновку, мети.  

Так, значення зумовленості передають текстові структури з дієсловами 

визначатися, залежати, бути залежним, зумовлювати, пор.: Пан 

Щепановський забуває … навіть про внесення до проекту бюджету статті 

про доход від маєтності, неправильно обкладеної податками, котрі 

визначаються втраченими внаслідок невнесення рекурсу (2, 153); Се буде 

залежати в часті від случаю, в часті від доброго і справного ведення діл 

банку (1, 176); Шевці, зайняті домашнім промислом, так само залежать від 

кон’юнктури, як ремісники і фабриканти, або ще більше (2, 264). 

Причиново-наслідкові значення відбивають текстові структури з 

дієсловами призводити (до чого?), викликати, створювати, спричиняти, 

визначати, впливати: До пришвидшення нашого економічного занепаду 

призводило і призводить так багато фатальних причин.., що вияснення їх 

вимагало б широкого статистично-економічного трактату (1, 19); 

Фінансове виснаження краю, стихійні лиха, … тяжкі податки і додатки – 

усе це призводить до  депресії  курсу  навіть  таких  паперів,  як  боргові  

індемнізаційні  розписки (2, 236); Влітку … нестача хоч би 100 000 

гектолітрів або вилучення їх із магазинів може викликати підвищення ціни 

за 10 з. р. за гектолітр (2, 81); Незаможний термінатор мусить вчитися у 

майстра доти, доки той не захоче заплатити визначену статутом таксу 

(2, 252); Тисячі найрізніших відносин переплетені з собою і впливають на 

себе так, що, як говорять русини, «верхнього б’ють, а спіднього 

болить» (2, 231).  

Із вербалізацією висновкового значення пов’язані функції текстових 

структур з дієсловами випливати, показувати, свідчити, говорити (про що?), 
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означати, указувати: З того вже випливає, що й маніфестація 

правительства не могла бути також без примішок політичних… (1, 96); 

Наука дуже точно показала, як виникла власність… (1, 40); Львівські 

польські часописи подали про питання індемнізаційне короткі уваги, що 

дуже непідхлібно свідчать про їх економічне знання (1, 119); Це означає, що 

за фразами про піднесення краю, про інвестиції і т. п. люди криють власні 

інтереси (2, 235). 

Типовий засіб вираження значення мети в мові розглядуваних 

економічних праць – текстові структури з дієсловом служити (‘бути, 

виконувати свої функції’): пересічна всіх тих різниць може нам служити 

підставою до обрахунку (1, 50); невеличка часть державних видатків, яка 

плине на школи в Галичині, дуже маленько служить на хосен нашої 

народності… (1, 150). 

Текстові структури-поняттєві порівняння актуальні для економічних 

праць загалом й аналізованих творів Франка зокрема. Йдеться про 

порівняння як логічну текстову структуру-зіставлення (менше ніж, більше 

ніж, дорожче ніж, різне ніж) реалій не за ознаками образності, а за 

сутнісними властивостями предметів, реалій, явищ, як-от: Це називається в 

економіці, що пропозиція цукру була більшою, ніж попит на нього (1, 72); 

Видимо з того, що не всі робітники беруть по 60 кр[ейцерів] денно, але, 

противно, восьма часть робітників бере більше, ніж четверту часть усієї 

платні… (1, 47); Машинова тральня Кардона видає о 25 процент більше 

прядива зі льну, ніж ручна терлиця, і вимагає далеко менше, та й то зовсім 

невправних рук робучих (2, 214); Порівняння цієї плати з платою інших 

робітників показує, що навчений шевський челядник одержує приблизно 

стільки, а іноді навіть менше, ніж простий, ненавчений поденник (2, 266); 

Правда, правительство австрійське в пізніших часах відступило від 

патенту з 17 цвітня 1848, і даровизну мусив і мусить край наш оплачувати 

дорожче, ніж інші краї не даровизну… (1, 99); Що хто хоче, нехай і розуміє 

собі під джерелами крайовими: добра камеральні й скарбові доходи чи що-
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будь інше, – все-таки становище скарбу державного супроти управнених 

(дідичів) тут принципіально різне, ніж у первіснім патенті (1, 102). 

 Зіставлювані реалії економіки не є ідентичними. Вони лише дещо 

нагадують один одного, що засвідчує вживання характерних текстових 

структур зі словами подібний; так як і; не так як; так само як: В сільському 

господарстві, подібно, як і в промисловості, капітал також дедалі більше 

підкорює працю (1, 37); … § 85 промислового закону, який вимагає, щоб на 

кожній фабриці, де постійно працює понад 20 робітників, були каси 

взаємодопомоги, фонд інвалідів та інші подібні до них «гуманітарні» 

інституції (1, 58); Торгова ціна праці, так як і ціна кождого товару, 

означена звичайними економічними правилами… (1, 32); А тепер погадайте, 

що для доповнення  недостачі зецер не може заробити збоку, бо його робота 

зовсім не така пригідна до заміни, як шевська, кравецька і т. і. (1, 10); 

Шевці, зайняті домашнім промислом, так само залежать від кон’юктури, 

як ремісники і фабриканти, або ще більше (2, 264). 

Отже, в економічних працях І. Франка засвідчено різні типи 

вербалізації модально-логічних та предметно-логічних відношень. До 

найбільш актуальних засобів вербалізації належать дієслівні текстові 

структури. 

 

3.1.3. Текстові структури – вербалізатори зв’язності. Реалізація 

логічних відношень у науковому стилі пов’язана зі зв’язністю викладу. Ця 

функція в економічних працях І. Франка покладена на вказівні займенники це 

(се), цей (сей). Вони виступають своєрідними маркерами автора привернути 

увагу читача до певного моменту в розвитку думки, підкреслити значення 

акцентованого змісту, а отже, переконати у правильності викладеної 

концепції. Такі займенники – своєрідні слова-опертя з видільною 

властивістю: Цей податок руйнує і вбиває його (1, 26); Ну що, якби так узяв 

хто та почислив сей тихий податок з усіх громад по краю, а взяв вже не 

786, а хоч би по 50 г[ульденів] річно,- ну, дорахувався б він, певно, гарної 
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суми! (1, 85); Отже, сума цього «постійного капіталу» складає 11 злотих 

ринських… (1, 57); На основі сього міністеріального розпорядження 

виготовила й оголосила д[ня] 10 січня 1859 р. дирекція східно-галицького 

фонду ідемнізаційного «Обвіщення»... (1, 106); Чи багато, прим., селянинові 

поможе щадити, се  зн[ачить]  уривати  собі  від  рота  те, що міг би 

з’їсти… (2, 231).   

Логічність мови наукових економічних праць І. Франка організовують 

також вставні слова та словосполучення. Вони є композиційними скріпами. 

Одні з них (наприклад, по-перше, по-друге, з одного боку, з другого боку 

та ін.) репрезентують градаційні відношення в тексті й ступінь важливості та 

порядок інформації: По-перше, щоб із заощаджених, точніше сказати, 

видертих у тих нещасних людей грошей, дирекція на кілька тисяч ринських 

могла підвищити собі тантьєму, а по-друге, щоб на місце звільнених (поляків 

і українців) приймати чужоземців! (1, 21); Причина тому – з одного боку, 

недостаточне наше знакомство з робітниками містовими… (1, 7); З того 

виходить те, що, з одного боку, робота йде швидше, справніше і легше, але, 

з другого, те, що робітник…мусить тумануватіти… (1, 7).  

Текстові структури другого типу (власне, між тим, між іншим та ін.) 

маркують певний фрагмент тексту як такий, що безпосередньо не стосується 

основної лінії наукового викладу, а є додатковим аргументом: у 24 господарів 

села Люблі в нових аркушиках виказано власності ґрунтової 251 морг, між 

тим, коли на ділі вони посідають тільки 162 морги (1, 333); Ось через що, 

між іншим, машини і машинові фабрики … стали, однако, джерелом 

виродження і каліцтва для тисяч і тисяч робітників (1, 8).  

Текстові структури третього типу – крім того, при цьому – вживаються 

для залучення додаткового аргументу, який підтверджує висловлену раніше 

думку: Крім того, у нас під руками таке ж справоздання палати бродської з 

р. 1875… (1, 45); Але тільки тоді, коли ми підійдемо до самого паркана, до 

головних воріт, що мають дзвінок і дуже неохоче відкриваються, – при 

цьому з такою підозрілою обережністю, як якась тюремна брама… (1, 53).  
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Четвертий тип текстових структур – конкретизатори (наприклад): 

Ми не торкаємося зовсім тих небагатьох, які в своєму житті справді зовсім 

нічого не роблять, наприклад, капіталістів… (1, 66); Так, наприклад, у 

львівських броварнях і на промислових підприємствах Коломийського повіту, 

а також у гарбарнях існує нелад (2, 248). 

П’ятий – підсилювачі (особливо): Кожен, хто знає, як важко у нас 

приватним особам одержати які-небудь статистичні дані, а особливо, коли 

ці люди мали нещастя звернути на себе Аргусові очі властей (1, 52); Свята 

правда, особливо, коли мати на увазі найстарішу і «найповажнішу» газету – 

«Gazetu Lwowsku» (2, 205). 

Важливими для реалізації послідовності й логічності викладу в 

досліджуваних економічних текстах є також вставлені конструкції. 

Найбільш поширені на позначення:  

1) засобів авторизації: Успішної помочі, на думку бесідника, не можна 

надіятися від крайових сеймів, а тільки від ради державної, і тому 

організація селян повинна обіймати всю державу (2, 229); Така конверсія, на 

думку автора, має усі некорисні сторони неконвертування і не дає жодної 

користі конверсії (2, 236); На думку ради завідувачів, таке зменшення 

корисне, оскільки з меншим капіталом можна робити більші 

обороти (2, 284);  

2) засобів адресації, діалогізації (як ви розумієте…, як ви бачите, як 

[ми] видимо): Таким чином праця стає простим товаром щодо капіталу, бо, 

як бачимо, її ціна (тобто заробітна плата) підноситься тоді, як на неї 

більший попит, і, навпаки, спадає, коли попит зменшується (1, 36); 

Зрештою, такий дрібний підприємець вічно стогне під натиском великого 

капіталу, з яким конкурує і який його, врешті-решт, пожирає, як це ми 

бачимо щодня (1, 68). 

Функцію засобів підкреслення, упорядкування логічності викладу в 

мові економічних праць І.Франка виконують також текстові структури з 

дієсловами, які маркують етапність розвитку думки:  
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а) побудову гіпотези: Припустім же, що податник той єсть 

халупником і платить тільки податок домовий (1, 289); 

б) розвиток думки, продовження міркування: Перейдемо тепер до 

дуже цікавої  і дуже важної рубрики видатків крайових (1, 192); Погляньмо 

тепер на статистику довжників, котрих постигла ліцитація (1, 355); 

в) уточнення, конкретизацію інформації, фактів, акцентуалізацію 

(зазначимо, погляньмо, бачимо / видимо, що, замітимо та ін.): Вважаю 

конечним зазначити зараз на вступі своє становище в тій справі (1, 88); 

тут замітимо, що на камениці банку у Львові тяжить вже 200 000 з[л.] 

р[инських] на конто банку крайового (1, 305); До того комітету вибрано 

(замітимо тут, не зовсім по мислі кліки банку іпотечного і кредитового) 

п. Вротновського… (1, 320);   

г) повернення до попередньої думки (згадаємо, вернемося та ін.): Пор.: 

но згадайте, що і жінка з 4 дрібними дітьми не може на власну руку вести 

ніякого зарібку (1, 10); Згадайте лишень, скільки то було клопотів, заким 

люди почали садити і вживати картофлю! (2, 179); Але вернім до нашого 

зецера (1, 8); 

д) висновок: Видимо, що якраз на такім самім стоять і найбідніші 

промислові робітники (1, 49); Як бачимо, сума видатків о 2 р[инських] 35 

кр[ейцерів] переходить суму пересічного тижневого доходу (1, 10); 

Значить, уся капіталістична продукція полягає на творенні надвишки, 

котра задарма дістається капіталістові (1, 32).  

Усі ці текстові структури, з одного боку, фіксують логіку пізнавальної, 

а  згодом текстотвірної діяльності автора, а з другого – стимулюють читача 

до активної сприйняттєвої, мисленнєвої інтеракції, внаслідок якої читач має 

стати своєрідним «співпошуковцем» автора.  
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3.1.4. Текстові структури – вербалізатори цілісності тексту. 

Інший рівень організації логічності викладу в науковому тексті 

засвідчують вставні і вставлені конструкції, які організовують цілісність 

тексту, підпорядкування реченнєвих структур його основній ідеї. Такі 

текстові структури засвідчують певний розрив у розвитку думки: вони 

можуть вживатися через необхідність вирівняти, урівноважити 

соціокультурний та лінгвістичний досвід потенційних співрозмовників, 

комунікантів, мовно-інтелектуальні тезауруси яких часто не збігаються. 

Наприклад, І. Франко так акцентує увагу на правдивості зображення автором 

образу життя подільського народу:  Однако ж описаний автором образ 

життя народу подільського, щоб тільки частка була в нім правди (а 

частка, і то не мала, певно, є), так сумний і чорний, що всякому насунеться 

на ум питання: яким ходом край, так багатий з природи, як Поділля, міг 

зайти в таку нужду і чому не може з неї видряпатися? (1, 13); Для селян 

перед тим підданих, а опісля очиншованих, чинш річний зістав 

скапіталізований (т[о] зн[ачить], чинш узнано процентом від певного 

капіталу й обчислено той капітал), і той капітал мали вони сплатити в 

річних ратах (1, 108). 

Вставлені конструкції орієнтовані на відтворення поліаспектності 

міркувань автора і паралельно (можливо, навіть одночасно) спрямовані на 

передавання ситуативних асоціацій. Їх уживання в тексті зумовлено 

цільовими настановами автора, його задумом, тому думка зазнає актуального 

членування: Фабрики з нечуваною швидкістю і у величезних кількостях 

виробляють речі, які раніше ремісник виконував сам або щонайбільше з 

допомогою кількох підмайстрів, і створюють ремісникам, що залишилися 

(бо значна частина їх уже зовсім упала жертвою фабричної продукції), 

таку конкуренцію, що вони ледве можуть прожити… (1, 70). 

Такі повідомлення другого плану зміщують семантичні акценти, вони 

можуть підкреслити, виділити щось. При цьому вміщення важливих 

повідомлень у дужки має і свій особливий смисл: оскільки такий текст 
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розрахований на зорове сприймання, конструкції в дужках створюють 

уточнювальний план повідомлення. 

Отже, текстові структури – вербалізатори логічності – це дієслівні 

конструкції з перевагою об’єктивної модальності в їхній семантиці, 

вставні та вставлені конструкції, які забезпечують цілісність і зв’язність 

наукового тексту. 

 

 

3.2. Текстові структури – вербалізатори категорії  модальності    

 

Історія вивчення лінгвальних засобів вираження в мові суб’єктивності 

тісно пов’язана з граматичною категорією модальності, оскільки 

відображення позиції мовця в тексті безпосередньо передається через 

модальність, що може проявлятися і на рівні речення, і на рівні тексту 

[Лекант 2000, Макарова 2002, Туровська 1997, Фролова 2000 та ін.]. На 

думку О. І. Москальської, текстовий підхід до вивчення й репрезентації 

категорії модальності передбачає різноаспектне дослідження своєрідної 

модальної осі тексту, що виникає як результат взаємодії різних ключів 

модальності [179].  

До експліцитних засобів вираження модальності зараховують вставні 

слова, словосполучення і вставлені конструкції. Граматична автономність 

цих вербальних компонентів речення і виконувана ними оцінно-

кваліфікативна функція, пов’язана з вираженням суб’єктивного ставлення 

мовця до повідомлюваного, перебуває у сфері уваги дослідників різних 

текстів. 

У сучасній лінгвістичній літературі модальність визначена як 

«функціонально-семантична категорія, яка виражає відношення змісту 

висловлення до дійсності або суб’єктивну оцінку висловлюваного» 

[УМЕ, с. 385]. При цьому одностайною є позиція дослідників щодо того, що 
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основним засобом вираження категорії модальності і в мові, і в тексті є 

модальні слова. 

Семантико-функціональну особливість модальних слів як засобів 

вираження ставлення мовця до висловлюваної думки  уперше акцентував і 

докладно схарактеризував В. В. Виноградов. Висловлені у його працях ідеї 

розвинуто з урахуванням різножанрового й різностильового матеріалу і 

писемної, й усної мови (І. Р. Вихованець, В. І. Кононенко, Г. А. Золотова, 

І. Н. Кручиніна).  

Основним модальним відношенням у реченні є суб’єктивно-об’єктивні 

відношення змісту висловлювання до дійсності з погляду його реальності, 

відповідності (невідповідності) дійсності, а суб’єктивна модальність 

реалізується тільки значенням впевненості/невпевненості, 

можливості [112, с. 72]. При цьому суб’єктивна модальність, виражена за 

допомогою вставних слів, створює «особливий модальний план, який 

взаємодіє, але не перетинається з основним модальним значенням, з 

модальністю об’єктивною» [112, с. 74]. Така позиція доповнює припущення 

В. В. Виноградова про те, що «модальні барви і відтінки, створювані 

вставленням або введенням цих синтагм, формують ніби другий шар 

модальних значень у смисловій структурі висловлювання, оскільки вони 

накладаються на граматичний ґрунт речення, що вже має модальне 

значення» [43, с. 59].  

У науковому тексті в межах одного висловлення можуть бути поєднані, 

суміщені кілька модальних планів. Така особливість дає змогу авторові 

наукової праці, не порушуючи загальної об’єктивності викладу (об’єктивної 

модальності), яка є однією з нормативних характеристик наукового стилю, 

виражати власне ставлення до змісту висловлювання, до аналізованих фактів, 

процесів. У межах речення вставні одиниці не порушують його структуру, а 

свідчать про взаємодію суб’єктивного та об’єктивного компонентів значення 

навіть на рівні окремого висловлювання. 
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Аксіоматичною в сучасній граматиці є думка про те, що в тексті, 

зокрема в реченні, основною синтаксичною функцією модальних слів є 

функція вставного слова з модальним значенням [УМЕ, с. 385].  

Залежно від значення вставні слова поділяють на такі, що: 

а) позначають ступінь достовірності повідомлюваного, впевненість / 

невпевненість (безперечно, безумовно, звичайно, без сумніву / можливо, 

здається, ймовірно та ін.); б) виражають емоційно-оцінне значення (на 

щастя, на радість, на жаль та ін.); в) характеризують мову, способи й 

засоби вираження думки (так би мовити, одним словом, точніше); 

г) вказують на джерело інформації (як говорять, за висловом, за словами, на 

думку..); д) встановлюють контакт із співрозмовником (погодьтеся, 

послухайте); е) логічно впорядковують виклад, визначають хід думок (по-

перше, отже, одним словом, правда) [УМЕ, с. 91].  

Вставні слова і конструкції слугують мовними знаками присутності 

адресанта, автора, його участі в текстовій комунікації (на мою думку, на наш 

погляд, як нам здається та ін.). 

Отже, текстові структури – модальні вставні слова в економічних 

працях І. Франка репрезентовані кількома функціональними групами: 

1. Вказують на зв'язок із джерелом, на причетність до автора мови (як 

кажуть, на думку когось, як зазначалося, за висловом когось тощо). 

Наприклад: На перший погляд здається, що така вимога дуже дрібна, 

тобто що в ній немає жодної сторонньої думки, але, на наш погляд, це не 

так (1, 23); На нашу думку, краще подавати потрібну річ хоч би лише 

дрібними уривками, ніж не подавати зовсім і, склавши руки, чекати, аж поки 

не спаде нам з неба, як Мінерва з голови Юпітера, готова і відразу повна та 

правдива статистика робітничого життя (1, 5); На думку п. Навратіла, 

галицькі гарбарні влаштовані так, що жодне виправлення окремих недоліків 

нічого не дасть…(2, 56); А до розумного господарювання, на думку автора, 

належить в першу чергу розуміння, що «підтримка окремих осіб іще мало 

робить для загального добра» (2, 239); Внаслідок такого підходу і за звичаєм, 
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який практикується, коли на таких підприємствах учням надають звання 

підмайстра і свідоцтво спеціаліста даної галузі (після сплачення належних 

внесків!), зростає, на думку п. інспектора, загін нездарних челядників і 

майстрів, які роблять промислову і ремісницьку халтуру (2, 253); Як бачимо, 

Галичина платить найнижчий процент податку заробкового, свідчачого о 

розвої нашого промислу, а найвищий процент екзекуції податкової, свідчачої 

о розвою нашої бідності (1, 141); …як видите, зовсім "розумна" господарка! 

(1, 192); …впрочім, панове директори і всякі чиновники, як знаємо, не 

щадили для себе «дієт» та гонорарів (1, 301). 

2. Актуалізують спрямованість на адресата, інтенцію акцентування, 

підкреслення, виділення (точніше сказати, можна сказати, інакше кажучи, 

отож, отже, одним словом, значить, властиво). Наприклад: По-перше, щоб 

із заощаджених, точніше сказати, видертих у тих нещасних людей грошей, 

дирекція на кілька тисяч ринських могла підвищити собі тантьєму, а по-

друге, щоб на місце звільнених (поляків і українців) приймати чужоземців! 

(1, 21); Отож, ми бачимо, що земля, фабрики, заводи, машини, гроші, одним 

словом, усе, що є знаряддям виробництва, або капіталом, без чого праця рук 

ні на що б людям не придалася, що все це перебуває в руках тільки однієї 

частини людей, і то меншої частини (1, 35); Значить, уся капіталістична 

продукція полягає на творенні надвишки, котра задарма дістається 

капіталістові (1, 32); Тобто протягом цих п'яти років, коли нафтовий 

промисел робив, можна сказати, найбільші успіхи, ця найбільша в 

Дрогобицькому повіті фабрика, очевидно, занепала, якщо так зменшила 

число своїх робітників і майже зовсім не збільшила кількості машин? (1, 58); 

Отже, виявляється, що вартість товару зростає настільки, наскільки 

більше в неї вкладено людської праці, або, інакше кажучи, людська праця є 

мірою вартості товарів (1, 75); Сповнювання тих різнорідних обов'язків 

мусило робити чимраз більший розділ між підданими й панами, який, власне, 

при неустаючих аспіраціях до відбудування Польщі був панам зовсім 
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непожаданий (1, 91); …ніхто не знав, який, властиво, покажеться 

дефіцит в рахунках банку (1, 307).  

3. Виражають суб’єктивне ставлення автора, його емоційну реакцію, 

інтелектуальну оцінку (справді, правду кажучи, правдиво, свята правда, на 

жаль, здається мені). Пор.: Проте автор спростування, на жаль, забуває 

що наші відомості взагалі не походять ані від селян, ані від громад, а від 

шанованих осіб і священиків обох обрядів… (2, 204); Правду кажучи, копання 

глини і шутру – робота зовсім не відповідна для жінок і дітей (1, 48); 

І справді, щасливий, хто не вірить! (1, 58); …вони, як ви, навірно, чули, взяли 

від головного предприємця 625 тисяч з[л.] р[инських] лапового (1, 193); 

Правда, можливий єсть ще й інший, не бюрократичний розвій діл крайових, 

а, правдиво, антономічний, виборний, свобідний, сказати б – господарський, 

грунтовий (1, 225); Свята правда, особливо коли мати на увазі найстарішу і 

«найповажнішу» газету – «Gazetu Lwowsku» (2, 205); Хоч і як силується 

автор «Sum galicyjskich» доказати, що й той § патенту екзекуційного не 

стоїть у суперечності з патентом із 17 цвітня 1948, то все-таки, здається 

мені, його робота в тій точці страчена (1, 101).  

4. Виражають гіпотетичність (певно, мабуть, очевидно, очевидна річ, 

можливо, ймовірно, може). Пор.: Коли б сказати про такий заробок 

сільському робітникові, він би здивувався і, певно, би сказав, що май він 

такий заробок на тиждень – не потребував би нічим журиться (1, 9); ця 

найбільша в Дрогобицькому повіті фабрика, очевидно, занепала, якщо так 

зменшила число своїх робітників і майже зовсім не збільшила кількості 

машин? (1, 58); Очевидна річ, що вся вартість статистичних виводів 

залежить в першій лінії од правдивості первісних даних статистичних 

(1, 251); Але що ж, скаже дехто, може, се факт виїмковий… (1, 11); 

Читачам, мабуть, відомо, що ця частина капіталу є власне тим джерелом, 

з якого пливуть доходи і прибутки капіталіста (1, 57). 
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Загалом, в економічних текстах І. Франка засвідчуємо широкий 

діапазон текстових структур з модальним наповненням, які утворюють 

взаємозамінні, синонімічні структурно варійовані ланцюжки. Це є 

свідченням як стилістичної традиції в мові науки того часу, так і 

розвиненості наукового ідіостилю одного з авторитетів економічної думки 

початку ХХ ст. 

 

 

3.3. Текстові структури – вербалізатори категорії діалогічності 

 

У сучасній теорії наукового тексту домінує думка про те, що 

діалогічність – це універсальний механізм актуалізації наукового знання 

(М. Н. Кожина, Н. А. Красавцева, Т. М. Михайлюк, Л. В. Славгородська, 

Л. В. Чернявська), адже науковий текст існує як «відкрита система, змістово 

не замкнена щодо інших текстів і комунікативно-прагматично відкрита для 

читача» [266, с. 6]. У писемній науковій мові діалогічність набуває 

специфічних рис, диференційних від її виявів у текстах інших 

функціональних стилів, коли репліки-реакції читача як безпосереднього 

учасника комунікації відсутні [230]. Ці потенційно можливі репліки 

віртуально «моделює» сам автор, вони ніби передбачені в тексті. 

Діалогічність як категорійна ознака наукового тексту пов’язана 

передусім із його спрямованістю на адресата (М. М. Кожина, 

Н. А. Красавцева). Реляційна природа наукової мови виявляється в тому, що 

комунікація відбувається не лише в межах тексту (автор – читач), але й 

інтерсуб’єктивно та інтертекстуально (автор – автор, текст – текст). 

Для сучасної комунікативно-прагматичної теорії наукової мови 

актуальні два типи інтерпретації діалогічності – широка й вузька. 

Діалогічність у широкому значенні – це «особлива форма взаємодії між 

рівноправними і рівнозначними свідомостями» [18, с. 68]. У вузькому 

розумінні діалогічність трактують як одну з форм мовної комунікації, 
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коли кожне висловлення адресоване конкретному співрозмовникові й 

обмежене темою розмови (О. С. Ахманова, М. М. Кожина, М. П. Котюрова, 

В. О. Салімовський, І. А. Синиця). 

У наукових, науково-популярних економічних текстах І. Франка 

зафіксовано різні текстові структури (засоби) маркування діалогічності. 

Найбільш продуктивні: а) особові займенники; б) вставні слова та 

конструкції, в) «чужа» мова (прямі й непрямі цитування). 

Із-поміж численних текстових структур (засобів) оформлення 

міжособистісних («автор – читач / інтерпретатор») комунікативних 

відношень у розглядуваних наукових економічних текстах значну 

функціональну активність виявляють особові займенники.  

Вживання особових займенників, зокрема і як засобів діалогізації, – 

проблема не нова й опрацьована достатньо ґрунтовно і в аспекті теоретико-

методологічного обґрунтування, і з погляду практичного аналізу наукових 

текстів різних жанрів (Е. Бенвеніст, В. В. Виноградов, Л. С. Виготський, 

В. фон Гумбольдт, В. А. Гуреєв, А. П. Коваль, О. М. Пєшковський, 

Г. К. Сиздикова, О. Н. Селіверстова, І. А. Синиця та ін.). Дослідники 

переконливо доводять, що експліцитними виразниками присутності автора в 

тексті є займенники 1-ї особи однини і множини. Зараховуючи ці мовні 

одиниці до класу так званих «егоцентричних засобів мови» (до них належать 

також власні імена, лексичні і граматичні засоби, зорієнтовані на 

передавання думок людини про себе), наголошують на функціональних 

особливостях займенника я [86, с. 59], зокрема вказують на його 

продуктивність як засобу діалогізації наукової мови.  

Діалогічний потенціал займенника я показово реалізується тоді, коли в 

межах текстової комунікації читач стає комунікантом і я-автора (я-

адресанта), і я-референта. Така актуалізація суб’єктного компонента 

висловлення за допомогою займенника я – найбільш спеціалізоване і пряме 

вираження мовної особистості автора і водночас один із поширених засобів 

активізації уваги уявних «співрозмовників» заради успішності наукової 
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комунікації. Вживаючи щодо учасників наукового спілкування текстові 

структури з займенником я, І. Франко переносить їх у реальний час 

комунікації, надаючи їм такої самої текстової активності, яка притаманна і 

йому самому. 

 У сучасній українській мові семантика займенника ми не так апелює до 

множинності мовців (ми – це не декілька я), як вказує на групу осіб, до якої 

належить мовець. Цю особливість семантичної структури займенника ми 

переконливо обґрунтовує В. В. Хімік: «Архісема особа взаємодіє із семою 

множинності, … унаслідок чого виникає не звичайна плюралізація осіб, а 

обширна полісемічність «ми»: «я + х», або варіювання вираження сукупності 

осіб, у тому числі й мовця» [257, с. 16]. Тобто сталою диференційною 

семантичною ознакою займенника ми є адресант, або мовець, а змінною – 

адресат. Актуалізовувана в конкретних контекстах семантика займенника ми 

часто поєднує в одній вербальній формі обох актуальних учасників 

комунікації: адресанта й адресата. За бажанням / наміром автора у 

визначений момент текстової комунікації відбувається ототожнення «я»-

адресанта з «він»-адресатом. Результатом стає «ми»-колективне, семантичні 

варіанти якого залежать від семантики змінного компонента «він». 

В. В. Виноградов у зв’язку з цим говорив про зміну суб’єктних форм: «У 

смисловий стрій ніби залучаються всі «співрозмовники»: і «ви» читача, і 

«ми» автора. Але, заглибившись у синтагматику словесного руху, легко 

помітити, що цілковитого поширення  символіки мови на кожну людину, на 

«нас із вами» немає» [42, с. 150]. 

 Діалогічно марковане функціонально-семантичне та прагматичне 

навантаження особових займенників має свої особливості. Розгляньмо, 

наприклад, уживання текстової структури із займенником 1-ї особи множини 

ми в контекстних ситуаціях, коли його семантика передбачає наявність 

компонента «узагальнений адресат», тобто ми = «я + узагальнений адресат»: 

Жінок, як ми бачимо, числить виказ 9235 (1, 47); Далі ми побачимо ще кращі 

цяцьки (1, 56); Із сказаного вище ми вже знаємо, що є робітники, які 
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працюють фізично (таких найбільше)… (1, 68). У цьому разі можна 

аргументовано говорити «про поступову «асиміляцію» його (читача) з 

автором» [42, с. 160]. 

Цей узагальнений адресат конкретизується варіантами, що їх 

схематизують текстові структури:  

− ми = «я + читач цього тексту»: На жаль, цим єдиним рецептом, який 

ми вже, здається, десь читали раніше, закінчується уся мудрість 

програми щодо дрібної власності (2, 142);  

− ми = «я + ті, хто є учасниками, очевидцями подій»: тоді тільки ми 

побачимо, що цими воротами входять цілі довгі ряди чорних, 

напівголих, одягнених в найогидніше лахміття людей… (1, 53); ми 

платили би вправді протягом 40 літ по 2 423 993 з[л.] p[инських] і, 

крім того, ще деякий невеличкий додаток на заряд (1, 107). 

Автор також не відмежовує себе від учасників описуваних, оцінюваних 

подій, від соціуму: Поділ ґрунтів доводить нас до загуби; позволення ділити 

грунти немов умисно видумано на нашу загладу (1, 201); ми не привикли ще 

до самостійних предпринять… (1, 202); Ми так вже привикли до того 

вічного остуджування наших і зовсім не гарячих надій… (1, 210); Мов на 

морозі, сидимо ми, скулившись, глядимо безучасно на світ божий і на 

себе… (1,  210).  

 Такий тип уживання займенника ми підтверджує діалогічність 

наукового тексту. Автор переконаний, що текст буде прочитаний. Звернення 

до потенційного адресата (читача) у формі ми сприяє активізації його уваги. 

 У наукових текстах можливі різні варіанти контекстної семантизації 

займенника 1-ї особи множини. 

 Так, одним із семантичних варіантів змінного компонента займенника 

ми, зумовлених комунікативною природою тексту загалом і наукового тексту 

зокрема, є згадана вище формула-позначення читача “ми = «я + читач цього 

тексту»”:  В тім прелімінарі особливо цікавий для нас відділ доходів… 

(1, 138); Особливо цікаві будуть для нас дві послідні позиції: екзекуційна 
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належитість і проценти відволоки залягаючих податків (1, 152); Перед 

нами найновіший звіт промислового інспектора п. Навратіла про стан 

галицької і буковинської промисловості за інспекційний 1890 рік (2, 245). 

Інший різновид актуалізації діалогічного потенціалу займенника ми – 

його функціонування в текстовій структурі у формі прямої мови: «Усі ми 

відчуваємо, що край наш хворий», – продовжує п. Щепановський (2, 42). 

Контекстне вживання особового займенника ми маркує персонажа, який 

говорить у певний момент часу і введений у процес комунікації за бажанням 

чи з урахуванням певної комунікативної інтенції автора. 

 Аналіз семантичної структури займенників я і ми в економічних працях 

І. Франка виявляє різнотипність їх функціонально-семантичної реалізації як 

складників текстових структур для вияву діалогізації. При цьому на тлі 

комунікативно-діалогічної однозначності займенника я прикметною є 

особливість займенника ми: залежно від вектора розгляду він може 

позначати адресата (для автора тексту, що уводить його у розповідь) або ж 

адресанта (для читача, реципієнта). Тому доцільно акцентувати 

комунікативно-ситуативне значення займенника 1-ї особи множини, що 

поєднує адресанта (автора) та адресата (читача) висловлювання. 

 Займенники 2-ї особи ти і ви у наукових текстах І. Франка – це 

продуктивні засоби створення діалогічності (І.А. Синиця), натомість як 

текстові структури номінації адресата комунікації в науковому стилі вони 

вживаються нечасто. Наприклад: Га, із сею думкою нараз мов блискає тобі в 

голові, і ти мовиш сам до себе: «Так ось воно як! Ось, о що нашим лібералам 

ходить!» (1, 118); Ви насичуєте почуття розкошами природи і мистецтва, 

ви маєте час і засоби на те, щоб розвивати серце й розум, словом, ви 

прогресуєте (1, 77). 

 Особливий спосіб вираження діалогічних відношень між автором і 

читачем – поєднання в межах одного висловлювання займенників 1-ї особи 

однини я і 2-ї особи множини ви. Пор.: Добре би було, якби такі практичні, 

часові спроби обговорювались і в «Рrасу» … я при найближчій способності 
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не забуду написати вам, яка тут у нас згадка о тім ділі (1, 81). Одночасне 

вживання займенників я – ви свідчить про те, що автор свідомо ставиться до 

існування свого співбесідника, яким виступає потенційний читач, і водночас 

підтверджує розмежування автором себе як адресанта і читача як адресата 

наукової комунікації. 

До текстових структур, які сприяють створенню діалогічності наукової 

мови І. Франка, уналежнюємо вставні слова та словосполучення, що здатні 

виражати діалогічні відношення між учасниками комунікативного процесу і 

встановлювати контакт між комунікантами, оскільки вони виражають 

різноманітні модальні значення.  

Найбільш показові текстові структури, що виступають засобами 

адресації і спонукання, – як ви розумієте…, як ви бачите / видите…, як 

бачимо/ видимо тощо. Пор.: Таким чином праця стає простим товаром щодо 

капіталу, бо, як бачимо, її ціна (тобто заробітна плата) підноситься тоді, 

як на неї більший попит, і, навпаки, спадає, коли попит зменшується (1, 36); 

Зрештою, такий дрібний підприємець вічно стогне під натиском великого 

капіталу, з яким конкурує і який його, врешті-решт, пожирає, як це ми 

бачимо щодня (1, 68); Як бачимо, сума видатків о 2 р[инських] 35 

кр[ейцерів] переходить суму пересічного тижневого доходу (1, 10). 

Контекстну прагматику таких текстових структур у наукових текстах 

І. Франка визначає їх спрямованість на встановлення і підтримання 

комунікативного контакту між творцем тексту і його читачем, на створення 

комунікативної співпраці автора й адресата, що має забезпечити успішність 

реалізації вербальної комунікації.   

Із категорією діалогічності опосередковано пов’язане вживання таких 

мовних одиниць, як текстові структури–адресації. Вони спеціально 

орієнтовані на читача, семантично незалежні від теми наукового твору і 

виконують текстотвірну функцію: маркують найбільш важливі фрагменти 

твору, спрямовують увагу читача на адекватне сприйняття тексту, 

оформляють текст як інформативно насичене повідомлення. Найбільш 
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поширені в економічних працях І. Франка текстові структури–адресації, 

що вказують на ступінь важливості інформації, виділяють і підсилюють 

найбільш важливі фрагменти тексту. Така функція покладена на дієслова 

наказового способу – лексеми у формі 1-ї та 2-ї особи множини як 

вербалізатори безпосереднього звертання автора до читача. Наприклад: В 

п’яти літах від 47 до 856 тисяч недобору – се, признайте самі, скок 

неабиякий (1, 221); А тепер погадайте, що для доповнення  недостачі зецер 

не може заробити збоку… (1, 10); Не забуваймо, що йдеться тут про 

розтринькування  капіталу, за цілість якого ручається і відповідає увесь 

край… (2, 72); Маючи головно на оці сесі послідні, вирахуймо осібні видатки 

першої групи, щоб побачити, за яку суму проживає денно зецерська 

родина (1, 11).  

Розглядувані текстові структури – продуктивний спосіб апелювання 

автора до пам’яті читача (згадаємо, вернемося та ін.), його знань, досвіду, 

уяви, уваги, аналітичної здатності, уміння робити висновки (припустимо, 

погляньмо, зазначимо, бачимо / видимо та ін.): Згадайте лишень, скільки то 

було клопотів, заким люди почали садити і вживати картофлю! (2, 179); Але 

вернім до нашого зецера (1, 8); Припустім же, що податник той єсть 

халупником і платить тільки податок домовий (1, 289).  

Один із найпоказовіших виявів діалогічності наукової мови І. Франка – 

текстові структури-цитування, прямої і непрямої мови. Їх розглядають у 

межах загальної проблеми діалогічності наукового тексту, що безпосередньо 

корелює з питаннями «чужої мови», «чужого слова». Свого часу 

М. М. Бахтін зазначав: «Чужа мова передбачає поєднання мови двох осіб: у 

художніх творах – це мова персонажів, яку передає автор; у різних видах 

публіцистичної та наукової мови – це цитовані тексти інших авторів» [16]. У 

сучасній лінгвістиці поняття «чужа мова» трактується як висловлення іншого 

суб’єкта, яке вносить у текст автор. Ступінь і форми входження «чужого» у 

новий текст можуть бути різними, а диференційним параметром залишається 

його сприйняття як інтегрованого елемента.  
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Як імплементований в авторський текст чи авторське висловлення 

фрагмент «чужого» тексту розглядають цитату сучасні дослідники: 

«Цитата – найбільш очевидний, наочний спосіб репрезентації чужої мови… 

швидше властивий науковій, публіцистичній чи офіційно-діловій 

мові» [37, с. 220].  

Фрагментом «чужого» тексту, введеного в авторський текст, вважає 

цитату І. А. Синиця. Відповідно процес відтворення цитати в новому тексті 

дослідниця називає цитуванням [225, с. 217]. 

На сьогодні природу цитування як основного вияву діалогічності й 

водночас засобу діалогізації у текстах різних жанрів і стилів з’ясовано з 

різних позицій – семіотичної (Ю. М. Лотман, З. Г. Мінц), комунікативної 

(Н. Д. Арутюнова, М. М. Бахтін, Т. Г. Винокур, А. Вежбицька, 

І. Р. Гальперін, Н. В. Данилевська, Н. К. Онипенко), текстотвірної 

(І. І. Ковтунова, М. М. Кожина, М. П. Котюрова, В. О. Салімовський, 

Н. О. Красавцева, Л. В. Красильникова, К. Б. Свойкін, Л. В. Славгородська), 

функціональної (З. Г. Мінц, Н. В. Петрова, К. Б. Рогачевська, 

Б. С. Шварцкопф, Г. Г. Слишкін, Г. М. Сюта та ін.). Останній аспект – 

особливо знаковий із погляду виявлення диференційних параметрів, які 

вирізняють уживання цитати в науковому стилі на тлі інших функціональних 

стилів української мови, передусім – художнього та публіцистичного. 

Зокрема З. Г. Мінц основними функціями цитати в науковому тексті вважає 

текстотвірну, референційну (відсилання до тексту попередника) та знакову 

(цитата є мовним знаком-репрезентантом «чужого» тексту) [173, с. 393]. 

Поглиблене осмислення цієї проблеми, її розгляд на матеріалі наукових 

текстів різної жанрової і часової належності дало дослідникам підстави 

доповнити цей мінімальний перелік, конкретизувати його такими позиціями: 

авторитарна, орнаментальна, субститутивна [213, с. 19], авторитетна, 

доказова, оцінна [202, с. 61], діалогічна, аргументативна, риторична, 

інформативна [219, с. 102]. 
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Наявність в авторському науковому викладі відрізків чужого тексту 

не руйнує його цілісності і зв’язності (на відміну від, наприклад, тексту 

художнього). Це зумовлено підпорядкованістю чужої мови комунікативному 

завданню – аргументовано довести правильність / неправильність 

висловлюваного наукового погляду, аргументувати певну тезу, позицію 

тощо. У наукових текстах апелювання до різних типів вербалізації чужої 

думки регулярні, системні, оскільки вони засвідчують процес пізнавальних 

пошуків автора, який обов’язково супроводжує інтелектуальна полеміка 

опертя на думки й теорії попередників або відмежування від них. Це 

визначає основні функції «чужої» мови в науковому тексті – комунікативно-

пізнавальну та аргументативну (пор.: у художньому дискурсі домінує 

функція естетична, у розмовному – інформативна, в офіційно-діловому – 

констатувальна). Науковий текст вирізняє специфічний, інтегративний 

рівень зв’язності, що зумовлений поєднанням двох (або кількох) контекстів – 

власне авторського (метатексту) та «чужого» (прототексту / прототекстів). 

Саме на їх перетині відбувається нарощування змісту, який становить 

інформативно-комунікативну сутність наукового тексту [13]. 

Зафіксовані в економічних текстах І. Франка текстові структури-

цитати – це зазвичай дослівні відтворення фрагментів інших текстів. На їх 

статус «чужого» слова формально вказують графічні засоби (лапки, 

шрифтові виділення). Це маркує автономність «чужого» елемента, а також на 

рівні візуального сприйняття сигналізує про нелінійність, ментальну 

розірваність Франкового висловлення і не дає «чужому» фрагментові 

стилістично розчинитися в тексті-реципієнті. Обсяг інтегрованих цитатних 

фрагментів може бути різним: від одного слова (терміна, поняття) до 

розгорнутого висловлення.  

Уживання «чужої» мови в наукових працях І. Франка відображає 

складний комплекс пізнавальних, соціальних, психологічних дій автора, 

відкрито або приховано вказує на інші носії знань, з якими знайомий, 

погоджується чи полемізує автор. Ці тексти представлені в експліцитній 
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(цитування) та імпліцитній (посилання) формах. Цитування актуалізовані 

як прямі (думка І. Франка відокремлена від чужої мови) і непрямі («чужа» 

мова граматично пристосована до мови автора, підпорядкована їй і 

оформлена переважно як підрядна частина складного речення).  

Поширені текстові структури актуалізації «чужих» висловлень у 

працях І. Франка  як цитування у формі прямої мови. Здебільшого вони 

пов’язані з дієсловами мовлення – говорити, казати, відповідати, 

стверджувати: Міністр юстиції, граф Шенборн, відповів: «Мушу визнати, 

що висновки пана Мадейського з багатьох точок зору слушні…» (2, 186); В 

мові троновій, яку виголосив цісар при отворенні ради державної, були 

висказані також ось які слова: «Правительство лагодить внесок, щоби 

піднести спілкову організацію селянського стану і тим способом зробити 

один крок дальше до скріплення відносин сеї так важної і численної часті 

людності!» (2, 243). Тут суб’єктом діалогу виступає не автор тексту (він 

лише ретранслює чужу мову), а третя особа комунікації, яка тимчасово 

виконує функцію адресанта, автор – тільки ретранслятор слів третьої особи. 

Пор. також уведення в авторський текст діалогізувальних висловлень 

окремих історичних персонажів (громадських діячів, педагогів, економістів, 

діячів греко-католицької церкви у Галичині чи мовного вираження 

колективного досвіду) тощо: Ксьондз Ст. Свежановський з парафії Липниці, 

до якої належать три села, що разом налічують близько 3500 осіб, пише: 

«У кожній громаді, що належить до парафії, вже нині панує великий 

голод» (2, 190); Капіталісти відразу схаменуться і скажуть своїм мулярам: 

«Хочеш 2 злотих на день?» (1, 73).  

Прикметна риса індивідуального наукового викладу І. Франка – 

вживання іншомовних (польськомовних, німецькомовних, російськомовних, 

латинськомовних) текстових структур-цитат. Вони засвідчують 

інтелектуалізм, широту мовних і позамовних знань автора і здебільшого 

вжиті в лапках: «Яке немилосердне правительство!» – скрикнули, бачиться, 

ліберали-поляки, який «rząd sprzyjający krajowi», котрий, незважаючи на 
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тягарі краю, не хоче нам позволити вменшити йому тих тягарів! (1, 116); 

Це «in die Details eingehender Bericht» надто перекручує справу, про яку 

йдеться у  спростуванні (2, 198); І книжка полетить до ста чортів з рук 

читаючого, і самому читаючому сім кіп лиха, що смів брати в руки таку 

«нигилистическую брошюрку!» (1, 28); Але все-таки в тій петиції починає 

неясно просвічувати думка, що треба якось улегшити долю підданих, хоч, 

розуміється, «bez nаruszеnіа czyjej kolwiek (читай: szlacheckiej) własności і 

wоlnośсі» (1 93); Патент цісарський … звалив заразом цілий тягар 

індемнізації на Галичину, додаючи, що датки зі скарбу державного будуть 

давані «unter Vorbehalt des Rückzahlungs Anspruches und unter einstweiliger 

Susреndіerung der Rückzahlung und Verzinsung der bisher gegebenen 

Vorschüsse» (1, 109).  

Зафіксовано вживання графічних немаркованих вислoвлень: Отже, 

оту «посуху» автор спростування просто з пальця  виссав, щоб довести нас 

ad absurdum (2, 198); А затим vivat propinacya! vivat indemnizacya 

propinacyjna! (1, 406). 

До діалогічних текстових структур, які розширюють інтелектуально-

культурний простір наукового викладу І. Франка, належать українські та 

польські народні приповідки та прислів’я, фрагменти з народних пісень, що 

загалом не характерно для сучасної наукової економічної мови: «Bez рrасу 

nіеmа kołaczy», – каже стара приказка (1, 74); можемо тепер сміло сказати 

до них: «Видите тріску в оці хлопа, а не видите поліна в своїм 

власнім» (1, 194). 

Також форма діалогізованих контекстів передбачає увиразнення 

наукового тексту структурами і висловленнями живої народної мови: – 

Свате, – звертається він з плачем то до одного, то до другого селянина, – 

дай 50 центів і бери коня! // – А нащо мені, я й своїх коней не маю чим 

годувати, – відповідають йому. // – То дай 30 центів. // –  Не дам. // –  Дай 20 

центів. // – І того не дам. // – То бери задарма. // – Ні, не візьму (2, 184); 

Куме, – каже один до другого, – нащо тягтимеш за собою коня, він і так 
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здохне. Краще зоставимо його євреєві й випиймо за те горілки. // – 

Правда! – згодився другий, і по короткім торзі єврей дав селянам по чарці 

горілки, і вони залишили йому коня, який зараз живе при корчмі, смикаючи 

сіно з возів селян, що тут зупиняються (2, 184). Це явище кваліфікуємо як 

диференційну ознаку наукової мови І. Франка.  

Поширена форма текстових структур передавання «чужої» мови в 

науковому тексті – пряме марковане, але не атрибутоване цитування: Ні, 

хоть і як недавня і вбога змістом наша «Дрібна бібліотека», коли лучалось 

чути від молодих людей, що «ми би радо купували і читали, та що ж, 

коли-бо як побачить який-небудь Х-Y, то зараз біда» (1, 29); Автор 

брошури рішуче виступає проти розповсюдженого в нас останнім часом 

принципу, що «до витрат на загальні цілі треба залучати наступні 

генерації, оскільки і їм ці видатки приноситимуть користь» (2, 235); А до 

розумного господарювання, на думку автора, належить в першу чергу 

розуміння, що «підтримка окремих осіб іще мало робить для загального 

добра» (2, 239).  

Адресантом текстової комунікації при непрямому цитуванні виступає 

автор тексту-джерела. Автор тексту-реципієнта займає в такій ситуації 

позицію інтерпретатора, тому непряме цитування можна характеризувати як 

аналітичну модель передання «чужої» мови. Непряма мова обов’язково 

супроводжується трансформацією змісту «чужого» висловлення. 

У науковому тексті «чужа» мова (і в прямій, і в непрямій формі 

реінтерпретації) має супроводжуватися атрибуцією, покликанням, тобто 

додатковим текстом (епітекстом), що містить інформацію про автора та 

джерело «чужої» мови. У цей спосіб виявляються такі стильотвірні риси 

письмового наукового тексту, як його комунікативна природа і 

спрямованість на адресата. Текстові структури-покликання містять 

інформацію, факультативну для сприйняття основного змісту тексту, однак 

обов’язкову з погляду дотримання мовно-етикетних норм наукового стилю. 

У покликаннях, які зафіксовано в аналізованих економічних працях, 
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І. Франко також стимулює читача до осмислення метаконтексту науки: 

Кождий пан може заложити залізну обручку на шию … невольника, щоби 

міг його ліпше пізнати і бути певним, що йому не втече21 / 21Автор книжки 

«An Essay on Trade and Commerce» каже: «Під пануванням Едуарда VI 

взялись були англічани зовсім, здається, серйозно до піддвигнення 

мануфактур і забруднення бідних», і т. д. («An Essay on Trade and 

Commerce», London, 1770, стор. 5) (1, 599). 

Таку імпліцитну форму передання «чужої» мови спостерігаємо 

здебільшого тоді, коли автор звертається до іноземних джерел: Одного року 

(1797 р.) вибрало воно з Галичини 20 000 рекрута … та заборонило вивіз 

збіжжя за границю (Віслою й Саном), що творив досі головне джерело 

панських доходів4 / 4Див. про се W. Kalinka. Sejm czteroletni, t. II, część I, księga 

IV (wydanie czwarte. W Krakowie, 1895, c. 104-127). Порівняй також мою 

книжку «Громадські шпіхліри в Галичині 1784-1849 р.» (Українсько-руський 

архів, т. II, с. XXXII-XLIII) (1, 90); На сю останню фразу покладено в 

патенті особливий натиск, бо повторено її аж чотири рази: в §§7 і 11, у 

другім уступі § 7-го і в урочистім закінченні, де в конклюзії завзивається 

селянин до «незламної вірності і прихильності для нас і нашого 

правительства»1 / 1Патент сей у польськім перекладі напечатаний в 

урядовім виданні «zbiór ustaw prowincyonalnych» з р. 1848, стор. 38. (1, 96); З 

кінцем 1875 р. оцінив Марассе суму тих довгів на 140 міл.2 / 2M. Marasse. 

Ueber die Verschuldung des gal. Grundbesitzes im J. 1875 (Statistische 

Monatsschrift, 1876) (1, 560). Наявність текстових структур-покликань у 

тексті зумовлена й такою стильовою рисою наукової мови, як точність, яка 

на сьогодні є однією з кваліфікативних рис наукового тексту. 

Уживання текстових структур як одиниць «чужої» мови в наукових 

економічних текстах І. Франка, з одного боку, вказує на зв'язок з «чужим» 

текстом, з другого – протиставляє один текст іншому. Роль такої вказівки в 

аналізованому мовному матеріалі виконують відповідні сигнали дистанції, 

які маркують характер операції з чужою мовою в певному контексті. Це, як 
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правило, дієслова зі значенням процесу мовлення, емоційного, 

інтелектуального стану – мовити, говорити, писати, сказати, скрикнути, 

відповідати. Загалом їх уживання в науковому стилі підтверджує 

загальномовну тенденцію, засвідчує загальностильову особливість апеляції 

до «чужої» мови. 

Важливий аспект дослідження параметрів цитатності в мові наукових 

економічних праць І. Франка – типологія текстових структур-метаоператорів, 

які здійснюють інтеграцію «чужого слова» в авторський виклад (у наведеній 

нижче класифікації спираємося на визначення різновидів таких одиниць 

тексту  у працях В. Хлєбди [258]): 

− безвідносні – не пов’язують реінтерпретоване висловлення ні з місцем, 

ні з часом, ні з будь-якими іншими прецедентними обставинами. Такі 

текстові структури-метаоператори апелюють до узагальненого мовця, 

до відомого, але усередненого, стереотипізованого колективного 

мовного досвіду – як кажуть, як то кажуть, як говорять, як 

говориться та ін.: Так і стоїть тепер се діло, як то кажуть, ні в кут, 

ні в двері (2, 121); 

− відносні (пов’язують цитоване висловлення з певними прецедентними 

обставинами, конкретним суб’єктом (автором чи 

ретранслювальником), усним чи друкованим джерелом, визначеним 

твором, жанром тощо – капіталісти скажуть, міністр відповів, як 

говорять русини, як говориться в тій пісні тощо. Пор.: Він мусить, як 

це вірно висказав доктор Данилович, бути сільським зарібником, 

прив’язаним до землі, т.є. мусить нести на своїм хребті невигоду 

кріпацтва і надто ще приймати різкі удари капіталістичного 

устрою (2, 220); Посол Менгер, цілком погоджуючись з думкою пана 

Малійського, зауважив, що не вважає за відповідне, щоб прокурори 

брали участь у політичних агітаціях і на своїх «небезпечних посадах» 

виступали кандидатами на посольські мандати (2, 186); Рубрика, 

приносяча сором австрійському бюджетові, лотерея, приносить з 
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Галичини 1 641 850 з[л.] р[инських], суму, як каже «Nowa Rеfоrmа», 

котра цілковито вистарчила би на удержання учителів людових по 

всіх тих селах, котрі ще досі не мають шкіл (1, 142); В мові троновій, 

яку виголосив цісар при отворенні ради державної, були висказані 

також ось які слова: «Правительство лагодить внесок, щоби 

піднести спілкову організацію селянського стану і тим способом 

зробити один крок дальше до скріплення відносин сеї так важної і 

численної часті людності!» (2, 243); Вони числяться з фактами, 

основують свої програми на фактичнім стані, на конкретних 

потребах і нуждах живих людей, а не обходяться з ними так, як 

говориться в тій пісні, що «дід бабці купив капці, закороткі були, то 

втяв пальці» (2, 298); Наші устави кажуть, що громада, то перша й 

найменша одиниця адміністраційна (2, 175). До цієї групи 

уналежнюємо прислів’я та приказки: На те здивування нашої шановної 

нештемпельованої колежанки ми можемо відповісти народним 

прислів’ям: «Казав циган: мій батько між двома хлібами помер: 

старого не було, а нового не дочекався» (2, 203). 

Дієслово мовлення є семантично і граматично визначальним у 

діалогізувальних текстових структурах як то кажуть, недарма кажуть, як 

казали, як казав та ін. Вони в мові економічних праць І. Франка 

диференційовані насамперед за типом експлікованої інформації щодо одного 

із суб’єктів наукової комунікації, зокрема: 

− щодо національної належності автора висловлення: Тисячі найрізніших 

відносин переплетені з собою і впливають на себе так, що, як 

говорять русини, «верхнього б’ють, а спіднього болить» (2, 231);  

− щодо професії, напрямку діяльності автора висловлення: Ксьондз Ст. 

Свежановський з парафії Липниці, до якої належать три села, що 

разом налічують близько 3500 осіб, пише: «У кожній громаді, що 

належить до парафії, вже нині панує великий голод» (2, 190);   
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− щодо соціального статусу автора висловлення Міністр юстиції, 

граф Шенборн, відповів: «Мушу визнати, що висновки пана 

Мадейського з багатьох точок зору слушні» (2, 186); «Банк, – сказав 

тоді один польський граф…, – нічо винен», значить, мусить дерти, і 

добре має, що дре (1, 298); Капіталісти відразу схаменуться і 

скажуть своїм мулярам: «Хочеш 2 злотих на день?...» (1, 73); Не раз-

то і не два говорили наші пани: "Наш селянин не знає обходитися з 

грішми, не знає господарити… (1, 194).  

Загалом аналіз типів і способів входження текстової структури-цитати 

як одиниці «чужої» мови, засобу діалогізації наукового викладу в 

економічних текстах І. Франка виявляє і загальні (характер тексту, його 

стильові параметри), й індивідуальні (комунікативні цілі й завдання автора) 

особливості у царині наукового текстотворення. У проаналізованих текстах 

текстові структури-цитати виконують інформативну, ілюстративну, 

аргументативну, оцінну функції.  

Отже, науковий текст – це водночас і носій інтелектуальної інформації, 

і засіб наукового спілкування. Особливість взаємодії автора й читача у 

науковій комунікації визначає те, що науковий текст читають і сприймають 

не пасивно, а творчо, критично, тобто з певною реакцією, яку намагається 

передбачити, а іноді й змоделювати, «спровокувати» автор. І тільки за умови 

повноцінної реалізації такого віртуального, інтелектуального діалогу можна 

говорити про ефективність наукового спілкування. 

 

 

 3.4. Текстові структури – вербалізатори категорії образності та 

емоційності  

  

У функціональній стилістиці немає єдиного погляду щодо образності, 

емоційності та експресивності в науковому стилі. За класичним розумінням 

науковий текст має вирізняти чіткість, логічна послідовністю викладу, 
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точність і лаконічність, однозначність і максимальна нейтральність 

висловлення. Але це не означає, що категорійні ознаки образності та 

емоційності відсутні в наукових творах, адже автори наукових праць часто 

урізноманітнюють, увиразнюють мову своїх праць, оскільки для 

об’єктивного відображення світу характерна кваліфікаційно-оцінна 

діяльність [155, c. 23]. Сучасні мовознавці стверджують, що у формуванні 

наукової думки бере участь і логічне, і образне мислення, однак у науковому 

тексті образність пріоритетно спрямована на інтелект читача, і лише 

вторинно – на його емоційну сферу, й інформує не лише про об’єкт, але й про 

суб’єкт пізнання [96; 133].  

Щодо наукового тексту розрізняємо два погляди на природу та роль 

образності й емоційності в ньому: 1) образні засоби містять значний елемент 

суб’єктивного, індивідуального, а отже, шкодять точному, системному 

висвітленню наукових питань; 2) образність у науковій прозі є виявом 

індивідуальної манери викладу інформації і, як правило, посилює та відтіняє 

вже аргументовану логічну думку, має важливе семантичне навантаження, 

розкриваючи, доповнюючи та уточнюючи актуальні поняття. На думку 

М. М. Кожиної, у науковій мові образність виконує допоміжну функцію – 

вживається для тлумачення певних понять [128, с. 162–163]. Образи 

використовують для формулювання наукових понять (Л. Л. Кутіна, 

О. Д. Митрофанова) у тих частинах тексту, де викладено не власне наукову 

інформацію, а також запропоновано її науково-публіцистичну оцінність. 

Аналізуючи образність наукового тексту, звертаємо увагу на наявність 

специфічних обмежень у використанні образного слововживання, що 

пояснюється тенденцією до вживання мовних засобів, які не викликають 

будь-яких додаткових емоційно-забарвлених асоціацій [210, с. 160]. 

Епізодичність образних засобів у науковому тексті пояснюють 

взаємовпливом стилів, чинністю авторської індивідуальності (рівня 

емоційного сприйняття автором об’єкта пізнання) й типом реципієнта (ним 

може бути як одна людина або група людей, так і узагальнений, абстрактний 
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образ адресата як суб’єкта сприйняття конкретної інформації, підґрунтям 

для створення якого є психологічні особливості та емпіричні знання 

індивіда), сферою пізнання та жанрової специфіки оповіді тощо [178].  

У науковому тексті категорії образності та емоційності вербалізують 

насамперед тропеїчні текстові структури – метафори, порівняння, перифрази 

тощо. За умови умотивованості, обґрунтованості вживання вони здатні 

ефективно відбивати процес наукового пізнання дійсності і передавати цю 

інформацію за принципом номінації невідомого через відоме, а тому часто 

виявляються єдино можливим способом мовного опису пізнаваного 

явища [197, с. 200]. 

Багато наукових розвідок присвячено саме функціонуванню метафори 

в науковому тексті, питанням механізмів метафоризації в ньому 

(Г. О. Краковецька, І. М. Кочан, Н. С. Родзевич, Г. М. Дядюра). Досліджуючи 

функціонування образних засобів у працях І. Франка, звертаємось до 

досягнень і когнітивної лінгвістики (Н. Хомський, Н. Гудмен, Р. Гаскелл, 

Е. Маккормак, Дж. Лакофф, А. М. Баранов, І. Б. Штерн, Н. Д. Арутюнова, 

В. Г. Гак, С. С. Гусєв, В. М. Телія та ін.), де розглядають метафору як один із 

механізмів наукового мислення. Вона «слугує тим знаряддям, за допомогою 

якого нам вдається досягти найбільш віддалених ділянок нашого 

концептуального поля. Об’єкти, близькі до нас, легкодоступні, відкривають 

думці доступ до далеких для нас понять. При цьому важливо, що «метафора 

у функції термінологічної одиниці є не кінцевим продуктом мовної 

діяльності або певним ефективним експресивним засобом, а становить 

основу процесу індивідуальної наукової творчості, метою якого є подання 

новизни досліджуваного знання і його омовлення» [3]. 

Отже, в наукових творах І. Франка диференціюємо текстові структури 

наукових метафор та образних метафоричних зворотів.  

Наукові метафори – слова чи словосполучення, які вживаються у 

переносному значенні для назви поняття в науковій терміносистемі за 

подібністю певних ознак [198, с. 166]. Наукова метафора має суперечливий 
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характер: у процесі термінологічної метафоризації актуалізуються як 

окрема схожість між референтами, оскільки метафора повинна бути 

обов’язково зрозумілою, так і несхожість, оскільки зароджується нова думка, 

причому ступінь схожості та несхожості визначає справжнє значення 

метафори. Учені оперують поняттями і тому використовують прямі 

номінативні значення слів, прагнучи до точності, термінованості, 

однозначності.  

У сфері наукової та спеціальної термінології (асоціативна мережа, 

лексичне наповнення, особиста сфера, семантичне поле, мовна гра) метафор 

чимало, однак унаслідок термінологізування, а отже, однозначної 

номінативності ці слова втрачають образність. 

Ураховуючи загальну поняттєвість і точність наукової мови, варто 

підходити обережно до використання в цій сфері образних засобів, особливо 

метафор: краще знайти точний термін, аніж використовувати образ. З історії 

наукового стилю відомо, що образність тут часто породжується саме в тому 

випадку, коли не знайдено ще точного найменування – терміна: «нове в науці 

прокладає собі шлях метафоричною мовою» [157, с. 79]. На думку 

Л. М. Алексєєвої, «метафоричність наукових термінів, основних компонентів 

мови науки і техніки, виявляється принаймні вмотивованою двічі: з одного 

боку, загальнолінгвістичною тенденцією розвитку мови науки, з іншого – 

метафоричністю мислення, етапи розвитку якого фіксуються створенням 

нових термінів» [3, с. 92].  

Отже, метафора є природною для мови науки і очищення наукової 

мови від метафор суперечить поняттю пізнавальної діяльності. При 

сприйнятті метафоричного контексту підвищується креативність мислення, 

оскільки виникає необхідність підсилення його інтегративної функції для 

виявлення неусвідомлених ... імпліцитних домінантних компонентів змісту. 

Ця інтегративна функція виявляється в утворенні аналогій як основи 

метафоризації, бо аналогія – один із видів несвідомого узагальнення» 

[77, с. 92]. Вагомість інтегративної функції метафори цілком зрозуміла: 
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«метафорична аналогія може виникати при повній відсутності подібності 

реалій» [77, с. 97]. 

Текстові структури-наукові метафори в науковому Франковому тексті – 

це певна мікросистема економічних та політекономічних понять. Вони 

виконують роль своєрідних інструкцій [97, с. 4–5]. Це явище найвиразніше 

відбивають текстові структури-перифрази, наприклад, «наймана праця» 

‘рідна мати пролетаріату’ (А наймана праця – це на підставі законів, які 

керують нею і які тепер нам слід пізнати, рідна мати пролетаріату (1, 71).  

Статус текстової структури-наукової метафори в мові Івана Франка 

мають і номінативні, і дієслівні метафори: Ми з своєю неповоротливістю і 

своїм квієтизмом та довготерпінням єсьмо остаточно також продукт 

історії (1, 210), Коли між тими, хто продає той самий товар, є велика 

конкуренція, то ціна падає; коли їх мало, то ціну «тримають» (1, 72); Тим 

часом курс карбованця падав усе нижче (2, 9); Офіри на голодних дуже 

часто не доходять до свого призначення (2, 276); Сплата вилосованих 

облігацій наступає 6 місяців по тягненні (1, 105). Найвиразніше 

термінологічність одних та образну емоційність інших метафор можна 

побачити на прикладах, де дієслова у текстових структурах-метафорах мають 

виразний стилістичний відтінок розмовності, пор.: багато людського гроша 

перепливає через руки… (2, 240); До Відня напливали купи жалоб від 

галицьких панів (1, 103); Читачам, мабуть, відомо, що ця частина капіталу є 

власне тим джерелом, з якого пливуть доходи і прибутки капіталіста 

(1, 57); І книжка полетить до ста чортів з рук читаючого (1, 28); Але зиск 

держави починається аж тоді, коли грунтовий чинш із 10 000 підскочить 

на 12 000, 15 000 і т.д. (2, 111); Ціни на жито так підскочили, що протягом 

кількох днів продавали пуд на 1 карбованець і 50 копійок дорожче, ніж 

звичайно (2, 270).  

В економічних  творах І. Франка група дієслів на позначення активної 

дії (наставати, наступати, починатися, йти, приходити) характеризує 

перебіг певних подій. Текстові структури – наукові метафори такого типу 
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засвідчують закономірність їх функціонування в міні-контекстах-

поясненнях тих чи інших політичних, соціальних та економічних процесів у 

суспільстві: Тільки крамарі без крихти геніальності можуть  торгуватися .., 

коли всхідне питання знов починає підніматися (1, 331); …починається 

конкуренція, і плата знову знижується (1, 73); Але зиск держави 

починається аж тоді, коли грунтовий чинш із 10 000 підскочить на 12 000, 

15 000 і т.д. (2, 111).  

У досліджуваних текстахи зафіксовано наукові метафори-історизми: 

…коли ще до того додати побираючий податок «від руки» 15 крейцерів і 

екзекутного 5%, то побачимо, що у нас найбідніший халупник платить річно 

трохи не 4 ринських податку прямого (1, 80). 

Текстових структур-образних метафоричних зворотів спостережено 

значно більше. У розглядуваних працях І. Франка така метафорика не 

пов’язана з усією організацією наукового твору, вона виявляється радше як 

додатковий засіб для надання аргументованості, більшої переконливості, для 

пояснення, популяризації знання. У текстах з чіткою логічною побудовою 

доказів і трафаретним використанням виразних мовних засобів поява 

оригінальної метафори привертає увагу читача. Вона прикрашає мову автора 

і водночас є чужорідним елементом, що певною мірою суперечить стилю 

викладу, але й засвідчує стійку стилістичну ознаку наукової мови 

відповідного періоду в історії літературно-мовного процесу. 

Тексто- та змістотвірна активність Франкової метафорики в 

аналізованому мовному матеріалі умотивована стилістичними 

особливостями мови науки другої половини ХІХ – першого десятиліття 

ХХ століття: за сучасними параметрами норми вона має ознаки наукової 

публіцистики. В економічних творах автор за допомогою текстових 

структур-метафоричних зворотів намагається досягти простоти, ясності та 

аргументації викладу, оскільки його текст звернений до масового читача: 

Крик той се не був пустий газетний крик, але був справді відголосом 

переконань і виводів значної часті послів ради державної (1, 86); Певно, якби 
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наш край міг вийняти зі своєї кишені тих 26 міл[ьйонів] і сплатити 

відразу решту довгу, то се було би найліпше (2, 241). 

При використанні метафори І. Франко спочатку строго логічно 

формулює свою думку, а потім для підтвердження сказаного вдається до 

таких текстових структур для підсилення емоційно-суб’єктивної оцінки 

раніше викладеної думки: Простягніть тому бідному, важким горем 

битому народові помічну руку, без хитрощів, без задніх цілей, як брат 

братові (1, 121); Конечно, упокоївшийся банк-«деришкіра» становить 

перший прим в тій проклятій музиці… (1, 356).  

У створенні текстових структур-образних метафоричних зворотів 

найбільша стилістична вага перенесена на дієслово в переносному заченні 

(явище антропоморфізації), як-от: Предковічні бори в наших лісах пожерли 

іменно ті «гатри», порушувані силою пари, пороздроблювали «циркулярки», 

порушувані тою самою силою (2, 214); …описи, котрі і стискають і 

морозять серце людське навіть в слабосильнім звуці слів (нагадуємо, 

н[а]пр.., «На дні»), далеко ще не досягають дійсності (1, 229); Хіба ж 

нужда на наших очах, день поза день, не входить у нашу хату вікнами й 

дверима? (2, 215). Такі структури є результатом дії об’єктивних мовних 

законів. Кожна з них по-своєму розгортає семантичні межі метафори, однак 

всі вони спираються на засадничі мисленнєві механізми мовної аналогії, 

зіставлення [233, с. 73].  

Показові на тлі образних дієслівних текстових структур дієслівні 

метафори зі стертою образністю. Такі функції виконують  дієслова руху: іти, 

проходити, минати. В аналізованих наукових текстах вони вербалізують 

ознаку минущості, змінності і виступають їх змістовими центрами: Часи 

поезії минули вже – і для того треба братися до праці, щоб не було 

запізно!.. (1, 202); … робота йде швидше, справніше і легше (1, 7); Але як се 

має бути зроблено, коли ся устава прийде до ради державної… (2, 243). 
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Властиво, що текстові структури-дієслівні образні звороти можуть 

сполучатися із фразеологізованими сполуками: …найвища постанова з р. 

1857 пішла тою фактично вже протертою дорогою  [СФУМ, с. 575: 

прокладати дорогу ‘бути зачинателем, провідником’; у тексті прокладена 

дорога ‘щось усталене, вивірене, поширене’] (1, 113); А при еміграції до 

Америки хіба ж не зрушуються люди зі старих гнізд [‘насиджене місце’] 

ще далеко більше, ніж коли б їм прийшлось переселюватися з одного кінця 

села на другий? (2, 211); Мабуть, голод не дійшов свого зеніту [доходити 

зеніту =  СФУМ, с. 218: доходити краю ‘досягати найвищого рівня’], бо ще 

невелика частина населення має якісь рештки запасів (2, 275).  

 За граматичними ознаками виокремлюємо й текстові структури-

генітивні метафори, що є загалом найпоширенішим видом у науковому 

викладі [182, с. 79]. За нашими спостереженнями, такі текстові структури 

розмовної маркованості використовуються для «визначення величини, 

ступеня важливості чогось»: Проте більша частина цієї невеликої жменьки 

шляхетських недобитків, яка творить основу іпотечних власників, подібна 

до людей, що тонуть у морі (2, 30); Тільки крамарі, невольники щоденщини.. 

можуть торгуватися, та рятуватися, та ограничувати конечні потреби 

держави (1, 331); …в наших планах і надіях нема якої краплини подібних 

обов’язків (1, 212);  До Відня напливали купи жалоб від галицьких панів… 

(1, 103) і т. ін. 

 Нейтральний відтінок мають генітивні конструкції, у межах яких 

номінації правиця, відсотки, ініціатива,  винагорода граматично узалежнені 

від іменників, які виступають вебалізаторами руху, процесу, дії: …таке 

фатальне господарювання правиці мусить хоч по маленькій частині 

підкопувати її довір’я у корони (1, 329); …ще нижче опущення відсотків 

зависить від поліпшення грошового торгу в цілій Європі (1, 174); Чи ж при 

звісній господарці повітовій… можна повірити в «розбудження ініціативи 

приватної» (1, 177). 



 148 

Другий за активністю образний засіб – текстові структури-

порівняльні конструкції. Для наукової мови порівняння більш характерне, 

аніж метафора, оскільки воно – одна із форм логічного понятійного мислення 

і способів його вираження. Порівняння як засіб вираження такої логічної 

форми активно використовується для ілюстрації, але не підкреслює 

експресивність мови.  

Із  когнітивного погляду порівняння є засобом пізнання навколишнього 

світу і синтезованим результатом цього пізнання. Теоретичні засади 

розуміння асоціативно-узагальнювальних процесів, які визначають 

когнітивну суть порівнянь, закладено у працях О. О. Потебні. Учений 

стверджував, що «порівняння є основою будь-якого розуміння і будь-якого 

мислення. Все у світі ми пізнаємо не інакше, як через порівняння. Тому нам 

даремно докоряють у тому, що ми наполягаємо на порівнянні: іншого шляху 

для розуміння предметів зовнішнього світу немає» [209, с. 196]. Згідно з 

теорією О. О. Потебні, порівняння реалізуються як мовно-ментальна 

діяльність, спрямована на здобуття різноманітних знань про дійсність і 

вираження цих знань.  

Найчастіше з допомогою текстової структури-образні порівняння в 

наукових текстах І. Франка пояснюється один предмет через інший за участі: 

1) компаративної зв’язки як, мов, немов, немовби, наче, ніби та ін. 

Наприклад: Коли там таких проступців нагромадиться досить, то відтам 

з'їздить урядник і в будинку заряду лісового робить щось, немов 

переслухання і розправу (1, 83); Суд, слідства, кримінали, мов блискавки 

кидались зразу слова і натяки тут і там в очі читаючим польські 

часописи… (1, 347);  

2) предиката подібний. Наприклад: Проте більша частина цієї 

невеликої жменьки шляхетських недобитків, яка творить основу іпотечних 

власників, подібна до людей, що тонуть у морі (2, 30). 

Іван Франко вживає такі текстові структури здебільшого для того, щоб 

пояснити читачеві певний предмет, явище чи процес за допомогою 
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зіставлення: Се називалось би конверсія, ніби перелицювання довгу 

короткого й тяжкого на довший, але легший (2, 240); Отже, борошно 

стало обмінною вартістю, або товаром, лише тому, що його не можна 

знайти в природі, як світло і воду… (1, 74). 

Іноді в аналізованих авторських наукових текстах структури-образні 

порівняння особливо оригінальні. Вони, як і метафори, мають 

індивідуальний характер: На нашу думку, краще подавати потрібну річ хоч 

би лише дрібними уривками, ніж не подавати зовсім і, склавши руки, чекати, 

аж поки не спаде нам з неба, як Мінерва з голови Юпітера, готова і відразу 

повна та правдива статистика робітничого життя (1, 53); Насправді 

наглядачі, як «очі і вуха пана», бувають далеко краще оплачувані, ніж 

звичайні робітники (1, 61).  

Метафоричні, складні асоціації яких передбачають багатоступеневість 

розумових операцій, також зафіксовано у науковій мові І. Франка. Таким 

порівнянням властивий високий ступінь абстрактності узагальнення, 

оскільки в них встановлюється зв'язок між поняттями: З початком сього чи з 

кінцем минувшого року роздано нашим селянам аркушики ґрунтові, котрі 

мають бути немовби вінцем нового кадастрального поміру (1, 332). 

Залежно від об’єкта зіставлення в досліджуваних наукових працях 

можемо виділити кілька образно-семантичних різновидів текстових 

структур-порівнянь: 

− в основу яких покладено зіставлення з явищами природи:  мов 

блискавки кидались зразу слова і натяки тут і там в очі читаючим 

польські часописи (1, 347); … вся його [хлопа] ощадність щезне, як 

крапля води на гарячій блясі… (2, 232); Ті, котрі нині  бідують по 

селах… мов те сухе листя, котрим кидає вітер куди хоче, будуть 

зимою і літом вандрувати від фільварків до фабрик і від фабрик до 

фільварків… (2, 232); Думка робучого народу… б’є як розбурхані 

хвилі… (2, 225); 
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− які містять назви тваринного світу: Банк сей під взглядом условій для 

довжника досить корисно різниться від таких п’явок, як банк 

рустикальний… (1, 165); Галичина з того погляду показується мов 

та щука, котрої одна половина зварена на холодець, а друга жарена 

(2, 294); 

− які містять вказівку на характерні ознаки, риси людей: Насправді 

наглядачі, як «очі і вуха пана», бувають далеко краще оплачувані, ніж 

звичайні робітники (1, 61); 

− яким властива оцінність: Підійдемо до самого паркана, до головних 

воріт, що мають дзвінок і дуже неохоче відкриваються, - при цьому з 

такою підозрілою обережністю, як якась тюремна брама… (1, 53);  

− які викликають певні асоціації: Фабричне життя і розвиток великого 

промислу спутує тут десятки і сотні людей в одну ціпку органічну 

масу, котра немов жиє і дихає тільки вкупі (1, 7). 

Текстові структури-порівняння, засвідчені у творах Івана Франка, 

різні за лексичним наповненням та граматичною формою. В 

аналізованих текстах зустрічаємо конструкції, у яких об’єктна частина 

може бути граматично оформлена як:  

− одиничний іменник: Вона [праця] наче чарівниця, яка одним своїм 

дотиком усе перетворює в золото (1, 57); … мов блискавки, кидались 

зразу слова і натяки … (1, 347); … груба праця приковує його до 

повсякденного життя і висить, як тягар, на його душі (1, 77);  

− іменник з одним залежним словом: … то така діяльність, як хліб 

насущний, ніколи не стане буденною … (2, 136);  

− фразеосполука: … роби що хочеш, стережи, як ока в голові, а таки 

нічого не поможе, піде і вкраде (1, 82); Питання соціального ніхто не 

може сотворити, не може самохіть викликати, ніби вовка з 

лісу … (1, 8); То як пара сіамських братів, злучених органічним 

вузлом. А той вузол – корчма (2, 89). 
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Порівняння покладене в основу текстових структур-перифраз 

з образним емоційно-оцінним змістом. Це вторинні образні номінації понять 

економіки та теорії соціалізму – робітник («білий негр» – ‘рабська робоча 

сила’), земля («земля» – ‘матір всіляких багатств’), праця («наймана праця» – 

‘рідна мати пролетаріату’). Пор.:  йому [робітнику] дають стільки, щоб він 

міг так-сяк утримати ще й сім'ю, а це для того, щоб не припинився рід 

білих негрів, бо це було б невигідно для капіталу (1, 73); Оце і є нинішній 

робітник – справжній раб капіталу, білий негр (1, 67); …а робітник не має 

і землі – матері всіляких багатств… (1, 67); А наймана праця – це на 

підставі законів, які керують нею і які тепер нам слід пізнати, рідна мати 

пролетаріату (1, 71). 

Типовий для текстів наукових праць І. Франка засіб словесної 

образності – текстові структури-епітети. Він образно визначає предмет або 

дію, підкреслює їх характерну властивість, яскраво та емоційно характеризує 

предмет або явище. Образність епітета залежить від його мовного оточення. 

Емоційне значення в епітеті може супроводжувати наочно-логічне значення 

або існувати як єдине значення у слові. У науковому тексті епітет набуває 

нейтрального мовного забарвлення, виступаючи, як правило, у складі 

термінологічних поєднань [73, с. 138].  

Логіко-кваліфікаційні текстові структури-епітети характеризують 

предмети, явища. В економічних текстах І. Франка такі текстові структури 

формують дві показові лексико-тематичні мікрогрупи: 

− «характеристика суспільно-політичного ладу» (капіталістичний, 

панівний, політичний, державний, крайовий, громадський); 

− «характеристика соціально-економічних відношень» (економічний, 

промисловий, приватний).  

До лексико-тематичної мікрогрупи «суспільно-політичний лад» 

належать зафіксовані у працях І. Франка найбільш уживані словосполучення: 

капіталістичний лад, капіталістичний устрій, панівний клас, панівний 

фіскалізм, політична система, політичні примішки, державний тягар, 
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державна рада, банк крайовий, дефіцит крайовий, громадська думка, 

громадський фільварок, громадська влада, громадські писарі. Автор 

актуалізує поняття «лад, устрій» з відповідними логіко-кваліфікаційними 

епітетами на зразок: капіталістичний лад, капіталістичний устрій: Але 

вважаючи потрібним познакомити наших читателів з історичним 

розвитком сучасного, капіталістичного ладу, ми робимо се в "Доповненнях" 

(1, 31); Він мусить… нести на своїм хребті невигоду кріпацтва і надто ще 

приймати різкі удари капіталістичного устрою (2, 200).  

Епітет панівний у тексті поєднується із дистрибутом клас і виступає в 

опозиції із словосполученням клас робітників, тобто рабів. Таке поєднання 

передає драматизм тогочасних подій в Україні: Отже, був уже панівний 

клас і клас робітників, тобто рабів, що жили тільки тим, що їм давали їхні 

власники взамін за їхню криваву працю (1, 69). Контекст засвідчує, що 

негативні емоції автора ефективно підсилюють інші образні епітети, які 

метафорично характеризують важку працю робітників-рабів. 

Також автор уживає епітетну словосполуку політична система: 

Цифри її неложними устами виказують практичному політикові 

найгострішу критику його політичної системи (1, 254). Контекст засвідчує 

негативну оцінку настрою народу, його ставлення до тогочасної політики. 

Таке значення посилююють образні епітетні словосполучення, що 

відтворюють загальну картину тієї доби: неложні уста, найгостріша 

критика. 

Відносні прикметники державний, крайовий, громадський здебільшого 

функціонують у стилістично нейтральному значенні. Такі логіко-

кваліфікаційні текстові структури-епітети в економічних працях І. Франка 

змальовують реалії тогочасного суспільного устрою: Пригляньмося 

насамперед господарці державній (1, 182); В р. 1881 ухвалив був сейм 

крайовий на освітні цілі русинів всього 7300 з[л.] р[инських], але і з тої суми 

виділ крайовий ущипнув 500 з[л.] р[инських] (1, 189); Фільварок 
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громадський мусив би мати поперед усього ціль – виживити громаду; 

значить, продукція на нім мусила б бути більше мішана (2, 218). 

Показовим є активне вживання епітетних словосполучень скарб 

державний (скарбниця державна) і державна рада: Коли б ті два джерела 

не вистарчали, скарб державний буде видавати для фонду індемнізаційного 

хвильові завдатки, котрі йому опісля з фондів крайових мусять бути 

звернені (1, 100); При податковій нормі (Steuersatz) 25 з. р. встановлюється 

відшкодування з скарбниці державної на користь пропінаційного фонду від 

1889 р. до кінця 1910 р. по 1 мільйону з. р. на рік (2, 51); Телеграф уже 

сповістив, що 7 числа біжучого місяця на засіданні бюджетної комісії 

державної ради Галичина декілька разів була предметом дебатів (2, 186); 

В міністерстві віросповідань і просвіти занімаються приготовленням 

предложення, котре буде внесене до ради державної на однім з перших 

засідань найближчої сесії (1, 205). Як бачимо, автор за допомогою епітета 

державний підкреслює значення тогочасних органів влади, які вирішували 

важливі політичні й фінансові питання держави. 

Епітет державний є невід’ємною частиною економічних термінів, які 

були актуальними у той час і які активно вживаються в українській 

економічній науці й сьогодні: Невеличка часть державних видатків, яка 

плине на школи в Галичині, дуже маленько служить на хосен нашої 

народності (1, 150); Дня 13 лютого видало австрійське міністерство 

фінансів річне справоздання з доходів державних (1, 151);  Мимо того, єсть 

в бюджеті державнім поважна рубрика (1, 148); А спадаючи, процентова 

стопа облегшить амортизацію державних довгів та цілковитий закуп землі, 

також і селянської (2, 111); Наш край справді бідний і тому трудно прийде, 

крім усіх податків державних … платити ще індемнізаційного додатку по 

26 кр[ейцерів] (2, 241). 

У текстах економічних праць І. Франка фактографічно зафіксовано 

складну економічну ситуацію в Галичині та важку долю українських родин у 

цей історичний період: Той сталий процент має вистачити на понесення 
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державних і крайових тягарів, а при тім на пропитання родини (1, 14). 

Можемо говорити про глобальність ситуації та важкі переживання автора за 

долю своїх земляків.  

Наявність у творах І. Франка лексико-тематичної групи текстових 

структур-епітетів зі значенням «суспільно-політичний лад» зумовлена 

жанровими ознаками тексту. 

Текстотвірну функцію в аналізованих творах виконують епітети, що 

об’єднуються в лексико-тематичну мікрогрупу «економіка країни». 

Відзначаємо активність уживання відносного прикметника економічний: 

економічний добробит, розвій (розвиток) економічний, економічні ресурси, 

економічний занепад, економічні відносини, економічний трактат, 

економічна наука, економічні правила, економічний закон, економічна 

реформа, економічна сила, економічні знання, економічне товариство, 

економічний стан, економічне положення, економічні справи, економічні 

спостереження. Така логіко-кваліфікаційна текстова структура-епітет 

виступає своєрідним лексичним маркером наукового стилю кінця XIX – 

початку XX ст. Найчастіше у складі такої текстової структури концептуальне 

поняття розвиток. У розглядуваних текстах  цей епітет актуалізує, увиразнює 

зміни, які відбувалися в економіці.  Порівняємо: Ось через що, між іншим, 

машини і машинові фабрики, хоч двигнули економічний розвиток високо 

против давнього, стали, однако, джерелом виродження і каліцтва для тисяч 

і тисяч робітників (1, 8); Цілий розвиток економічний капіталістичної 

продукції полягає на тім, що капіталісти всіми силами старалися до 

крайньої можності збільшити тоту надвишку (1, 33). Здебільшого наведені 

контексти експлікують негативну семантику, оскільки автор описує складні 

для простого народу часи.  

Зафіксовано також паралельне вживання книжного дистрибута розвій 

польського походження (rozwój): Але і се ще не буде всказівка, по котрій би 

можна було судити о розвою економічнім держави в тім році (1, 153); Вона 

служить основою, на котрій базуються многі дуже важливі закони розвою 
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економічного, але заразом служить средством для контролі дійства тих 

законів (1, 253). Як бачимо, автор не розмежовує у тексті поняття розвиток – 

розвій, що й зближує його з простим читачем, а такі неодноразові стилістичні 

прийоми увиразнюють текст, роблять його впізнаваним та індивідуальним. 

На нашу думку, текстові структури зі словом економічний у поєднанні з 

дистрибутом розвиток є логіко-кваліфікаційними, а сполука економічний 

розвій набуває ще й оцінної характеристики.  

Своєрідну опозицію проілюстрованим слововживанням становить 

словосполука економічний занепад:  До пришвидшення нашого економічного 

занепаду призводило і призводить так багато фатальних причин, стільки 

ворожих нам напрямів… (1, 19). Але в обох випадках автор фіксує реалії 

життя українського суспільства того періоду.  

Негативно-оцінний компонент наявний у семантиці дистрибута упадок. 

Його негативне значення дещо нейтралізує епітет постепенний, що виражає 

інтенсивність економічних процесів того часу: Ось деякі цифри, вийняті з 

справоздання виділу крайового, доказуючи постепенний упадок шинкарства 

в нашім краї  (1, 208). 

Епітет промисловий у поєднанні з дистрибутами товариство, фонд, 

комісія, інспекція, заклад, підприємство вказує на їх кваліфікаційні ознаки і 

корелює у тексті з епітетом економічний: О зав’язанню господарсько-

промислового товариства ми раньше подумали, як наші опікуни (1, 201); 

Щодо підтримки промисловості, то й тут уже початок зроблено 

створенням промислового фонду (2, 239); Промислова комісія, дослідивши 

справу, вирішила, згідно з пропозицією п. Навратіла, вислати одного 

угнівського шевця на кошти виділу крайового до однієї з крайових гарбарень 

вчитися грабарству (2, 224); Однак намісництво пояснило йому, що всі 

гуральні Галичини, за винятком двох, є рільничими підприємствами, не 

підлягають промисловій інспекції (2, 249); На субвенції в цілі закладання і 

удержування промислових закладів наукових іде в Австрії 87 600 з[л.] 

р[инських] (1, 148). Уживання цих номінацій уможливлює опис подій, явищ, 



 156 

реалій життя простого народу, акцентування їх значення для тогочасної 

економіки галицького регіону. 

Невіддільну частину економічних термінів в аналізованих текстах 

становлять текстові структури з епітетом приватний. Авторські наукові 

тексти засвідчують активність термінологічного словосполучення приватна 

власність: Отож, приватна власність як на землю, так і на інші засоби 

виробництва не виникла природним способом, спирається не на природні 

закони…, а скоріше на насильство і безправ'я (1, 41); Але найдужче підірвало 

австрійське правительство економічну силу шляхти, віднявши їй за половину 

ціни соляні жупи та копальні, котрі в давній Польщі були власністю 

приватною (1, 90). Так автор характеризує форму власності, яка базується на 

використанні найманої праці, актуалізує її роль у капіталістичному 

суспільстві. Зауважимо, що наведені контексти надають цим епітетним 

текстовим структурам негативної семантики, хоч самі сполуки вжито як 

стилістично нейтральні. 

Функціонування текстової структури-епітетної сполуки приватні руки 

засвідчує її асоціативний зв’язок зі сполукою приватна власність. Вони 

виступають номінаціями того самого економічного явища: Земельна 

власність, що знаходиться в приватних руках, у наш час так швидко пливе з 

рук до рук, так бурхливо концентрується в чужих руках, що кожний 

елемент, який становить у цьому якусь консервативну силу, треба особливо 

цінити (2, 76). 

Типовою, усталеною на сьогодні в економічній мові стала зафіксована 

в аналізованих творах текстова структура економічні відносини: Економічні 

відносини дедалі погіршуються, зростає дорожнеча, висихають джерела 

заробітку, одне за одним занепадають підприємства, з країни, й так уже 

виснаженої й висмоктаної, щезають капітали, а в результаті виявляється  

на самому споді, на дні суспільства все більше і більше людей без хліба, без 

притулку, без засобів до життя й надії – пролетарів (1, 19). У цьому 

контексті автор подає загальну знижену оцінку економічного стану тієї доби. 
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Тому найчастіше зустрічаємо епітетні сполуки, які доповнюють цю 

характеристику, на зразок: економічна сила, економічний стан, економічне 

положення, економічні справи.  

Крім логіко-кваліфікаційних текстових структур-епітетів, у текстах 

аналізованипх праць засвідчено текстові структури-образні означення. 

Як відомо, їх кваліфікують насамперед як ознаку художньої мови. У мові 

науки роль образних означень інша – логізувально-уточнювальна. У деяких 

галузях наукової літератури означення, на перший погляд, дуже образні, але 

вони принципово відрізняються від художніх означень-епітетів можливістю 

насамперед точно й об’єктивно характеризувати предмет. Основна 

відмінність від художніх означень полягає в їх однозначності та 

одноплановості: …тоді тільки ми побачимо, що цими воротами входять цілі 

довгі ряди чорних, напівголих, одягнених в найогидніше лахміття людей… 

(1, 53); По струченні рівнобіжних видатків крайових на той фільварок 

показується в 1880 році дуже скромненький чистий доход в сумі 900 з[л.] 

р[инських] (1, 219); Успішної помочі .. не можна надіятися від крайових 

сеймів, а тільки від ради державної… (2, 229). 

Спостереження над мовою наукових творів І. Франка засвідчують, що 

текстові структури-образні художні означення постають і виразниками 

конкретної історичної доби, а також є характерною ознакою стилю автора, 

його типу мислення.  

У досліджуваних наукових текстах актуально виокремити показові для 

цього історичного періоду концептуальні означення, через які автор реагує 

на різні життєві ситуації: передає своє обурення, дає оцінку певним явищам, 

висловлює співчуття народові, не відмежовує себе від нього, а разом із ним 

переживає його почуття. Порівн.: між тим коли ті самі виводи, подані без 

підставних фактів, усякому можуть видатися хиткими та схопленими 

з воздуха мріями (1, 30); Конечно, упокоївшийся банк-«деришкіра» 

становить перший прим в тій проклятій музиці, бо число його ліцитацій 

становить майже 80 %... (1, 356). 
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Знаковими з погляду імплікованого в них експресивного значення є 

зафіксовані епітетні текстові структури  на позначення загального становища 

простого люду: Та найбільш небезпечним наслідком економічної анемії 

нашого краю є мертвотність усієї нашої суспільної організації… (2, 29); 

Другий приклад таких економічних ненормальностей, що вважаються за 

очевидну аксіому, це загальнорозповсюджена думка, начебто в нас по 

відношенню до землі бракує населення… (2, 44). Автор через такі 

метафоричні сполуки підкреслює знижену оцінку діяльності тогочасного 

владного режиму.  

Концептуально важливі для економічних праць І. Франка епітетні 

текстові структури з означеннями певної семантики, одні з яких закріпилися 

у власне термінологічному вжитку, а інші залишилися з ознаками оцінності, 

емоційності. Йдеться про текстові структури-епітети із семами: 

− ‘температура’: «пекучі» претензії, не гарячі надії, гарячий день, 

огнисті, але фантастичні мрії, гарячі оплески, не пекуча то іронія. У 

мові наукових творів І. Франка текстові структури-епітети з 

акцентованою мотиваційною семою ‘температура’ сполучаються з 

образними, оказіонально маркованими означеннями: На покриття 

різних «пекучих» претензій… (1, 348); Ану ж но трафиться так, що у 

тебе жнива чи косовиця, а робітники в сам гарячий день тобі 

змовляться: не хочемо йти на роботу! (2, 214); Не пекуча то іронія, 

що в статутах банку говориться між прочім, що фонди резервові 

можуть також бути ужиті на удержання і закладання шкіл 

рільничих (1, 305);  

− ‘час’: нічна робота, щоденна 10-годинна робота, хвильові податки, 

хвильовий ужиток, нинішня біда. Наприклад: Коли дасться як-небудь 

перебороти ся трудність, тоді ми певні, що зав’язування таких спілок 

рільничих буде для наших громад найліпшим виходом з нинішньої біди 

(2, 180); Як де в котрих фабриках є й нічна робота, то робить одна 

черга 12 годин а друга 12; нічна черга має дві години перестанку 
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(1, 48); …на жадання виділу крайового 1 мільйон з[л.] р[инських] в 

облігах перенесено до каси виділу крайового на хвильовий ужиток для 

інших цілей крайових (1, 118); 

− ‘розмір’: великий капітал, великий заробок, більша власність, більші 

обороти, величезний тягар, величезні шкоди, високий дефіцит, високе 

іпотечне обтяження, повищий довг, повищі цифри; невелика 

винагорода, невелика жменька, дрібні позики, дрібніші шкоди, малий 

процент, менша власність, найменший захист, маленька циферка. 

За допомогою епітетів із спільною семою ‘розмір’ автор описує 

величину, важливість певного явища чи процесу. Інтенсивність ознаки в 

таких логіко-кваліфікаційних текстових структурах-епітетах передається за 

допомогою оцінних суфіксів або ступенювання прикметників. Текстова 

реалізації таких епітетів засвідчує, що вони утворюють антонімічні ряди:  

− найбільший – найменший: Тобто протягом цих п'яти років, коли 

нафтовий промисел робив, можна сказати, найбільші успіхи, ця 

найбільша в Дрогобицькому повіті фабрика, очевидно, занепала, якщо 

так зменшила число своїх робітників і майже зовсім не збільшила 

кількості машин? (1, 58);  

− маленький – великий/величезний: Але якої ж плутанини може 

наробити така маленька циферка в цілім рахунку! (1, 107); Сейм 

відсуває важчі питання, в порядку денному оминаються проекти 

реформ, і все це наражає край на величезні шкоди (2, 148);  

− грубий/грубенький – дрібний: Отже, се перший важний знак вищого 

розвою хлопів німецьких і чеських, що звертаються не стільки проти 

найближчих, для кождого видимих, але дрібних та маловажних хиб… 

(2, 232); Щоби не відстрашувати селян, не роблено при даванні позичок 

много трудностей та не наглено зі сплатою рат, числячи собі за те 

грубі «відсотки проволоки» (1, 300-301); Пан ад'юнкт об'їде за один 

день і кілька сіл, кажучи собі в кождім селі платити грубенькі 

«кошти комісії» (1, 83); 
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− вузький – широкий: …на терезах тяжить і вина власних земляків, 

які чи то несвідомо, чи виходячи зі своїх свідомих вузьких, егоїстичних 

цілей, часто відштовхують наші робочі руки від багатьох 

підприємств (1, 19); …свої вироби призначають не на власні (чи 

найближчих сусідів) потреби, а для вивозу, для широкої 

торгівлі (1, 37).  

Показова пара антонімів великий – малий, які є твірними для інших 

текстових структур-епітетів цієї семантичної групи. Це дає змогу вибудувати 

ряди найчастотніших дистрибутів в аналізованих текстах:  

 

«великий» 

підприємство, господарство, 

промисел, родина, масштаби, капітал, 

заробок, позичка, власність 

«малий» 

     процент, промисел, частка 

 

Наприклад:  В сільському господарстві, подібно, як і в промисловості, 

капітал також дедалі більше підкорює працю, бо і тут малі господарства 

поступово зникають з обрію і зливаються з великими, які виробляють 

сільськогосподарську продукцію у великих масштабах (1, 37); Зрештою, 

такий дрібний підприємець вічно стогне під натиском великого 

капіталу (1, 68); По милості наших верховодячих братів, і з тої малої 

частки дістаємо лиш незначну часточку… (1, 150).  

Ще одним виразним засобом створення образності в досліджуваних 

наукових текстах є фразеологізми. Як відомо, це знаки вторинної номінації, 

де образ, його первинна мотивація переноситься на іншу ситуацію. Через це 

фразеологізмам притаманна образність [147, с. 242] і порівняльний характер 

[169, с. 40]. Як мовна одиниця, фразеологізм здатен повніше, точніше ніж 
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слово передавати певне поняття, оскільки він не лише позначає предмет, 

особу, ознаку, спосіб дії, а й несе ще додаткову інформацію про них.  

Такі текстові структури забезпечують емоційність, глибинну 

образність, оцінку певної інформації. Вони у стислій формі виражають 

авторське образне сприйняття стану, дії, процесу, кількості, якості тощо. 

У мові економічних праць І. Франка фіксуємо фразеологічні текстові 

структури різних типів, що зближує його мову з розмовною, робить її більш 

зрозумілою, а інформацію – доступнішою. Активність таких образних засобів 

у науковому тексті зумовлена і загальною стилістичною настановою, щодо 

якої А. Кримський висловився, що «краще було б і в науці писати зовсім так, 

як говорить народ!» [155, с. 131]. Фразеологічні одиниці, використовувані в 

наукових текстах І. Франка, здебільшого стилістично забарвлені й виконують 

супровідну, порівняльну та уточнювальну функцію. 

Активні у Франковому науковому тексті фразеологічні сполуки 

розмовного типу, які влучно відтворюють індивідуально-авторську оцінку 

певного факту чи явища і зближують з адресатом. Вони вирізняються в 

аналізованих творах  особливою образністю, глибокою 

емоційністю: …мусить нести на своїм хребті невигоду кріпацтва і надто 

ще приймати різкі удари капіталістичного устрою (2, 220; СФУМ, с. 434: 

нести тягар на своїх плечах ‘мати обтяжливі обов’язки, виконувати важку 

працю’); …наша «ієрархія суспільна» рада би … убрати двох в одну сорочку, 

а радше загнуздати двох одним удилом (1, 262); Ми не хотіли б ні на кого 

пальцем показувати, ані нікому в душу з чобітьми залазити (1, 212; СФУМ, 

с. 345: лізти в душу ‘втиратися в довір’я; дошкуляти кому-небудь’); От що! 

Знов вилазить шило з мішка. Банк крайовий давав свої гроші на 

інтервенцію п[анів] директорів; най же від них відбирає (1, 348-349); 

…а наш пан може лежати собі догори животом і згортати час від часу 

золото, що надходить… (1, 67); Дороги були дві: або зректися своїх 

політичних аспірацій і стати рука в руку з урядом… (1, 88; СФУМ, с. 619: 

рука в руку ‘поряд один з одним; разом, спільно’);  Дещо краще виглядає 
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галузь галицького шевства, яка вже виросла з пелюшок домашнього  

[СФУМ, с. 84: вирости з пелюшок ‘стати дорослим, самостійним’] промислу 

й організувалася як ремесло (2, 264); Чи можуть вони допустити до того, 

щоби за 34 000 родин селянських пущено з торбами? (1, 326; СФУМ, с. 587: 

пустити з торбами ‘залишити без майна, довести до зубожіння’); 

…наша промисловість … тепер іще не може стати на ноги під ударами 

фіскалізму (2, 31; СФУМ, с. 690: стати на ноги ‘зробитися самостійним, 

дужим’).  

Чимало таких сталих текстових структур, засвідчених у наукових 

працях І. Франка, частково втратили експресивне та образне навантаження: 

Притім же і сесі видатки, які тут подано, мусяться не раз значно 

вкорочувати, щоб бодай яко-тако звести кінці з кінцями (1, 11; СФУМ, 

с. 259: зводити кінці з кінцями ‘ледве справлятися з нестатками’); … се не 

дозволяє судові умити нині руки від всього і всю вину звалити на кого іншого 

(1, 246; СФУМ, с. 735: умивати руки ‘ухилятися від участі в якій-небудь 

справі, знімати з себе відповідальність’); Сейм наш вибив клини клином 

(1, 197; СФУМ, с. 62: вибивати клин клином ‘усувати наслідки чого-небудь’); 

Тож не дивно, що коли стало круто, стратили панове директори голову… 

(1, 301; СФУМ, с. 697: стратитися розуму ‘збожеволіти’); …було дано 

чорним по білому відповідь хоча б у формі якогось беззмістовного 

бурмотіння (2, 205; СФУМ, с. 766: чорним по білому ‘цілком чітко, 

зрозуміло’). Наведені фразеологічні конструкції можуть викликати у читача 

лише незначні емоції. Це стосується передусім конструкцій, які вживаються 

традиційно у розмовній мові: Він спекулює на то, що великі цифри кожного 

розуміючого і не розуміючого ріжуть в очі… (1, 354; СФУМ, с. 599: 

різати око ‘ставити кого-небудь у скрутне становище’); Єслі ж іде о 

порятунок банку крайового, то пощо ж людям очі милити рятуванням 

селян? (1, 349; СФУМ, с. 248: замилювати очі ‘обдурювати кого-небудь, 

хитрувати’); Чи багато, прим., селянинові поможе щадити, се зн[ачить] 

уривати собі від рота те, що міг бі з’їсти… (2, 231); Правительств… мало 
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передовсім на оці, що внесений … проект о загальнім управильненні 

конгруй католицьких священників стрітився з різними трудностями… (1, 

205; СФУМ, с. 375: мати на оці ‘виявляти інтерес’); Суд, слідства, кримінали, 

мов блискавки кидались зразу слова і натяки тут і там в очі читаючим 

польські часописи… (1, 347; СФУМ, с. 126: кидатися в очі ‘привертати до 

себе увагу; ставати помітним’); підперти крепкими плечима (1, 94; СФУМ, 

с. 513: підпирати плечима ‘підтримувати кого-небудь’). Такі фразеологічні 

сполуки допомагають автору вільно й експресивно висловлювати думки, 

викладати інформацію. 

Досить часто автор вживає фразеологізми книжного походження: 

первородний гріх нашого сейму (1, 217); уформувати по своєму образу і 

подобію (1, 223); могли б стати наріжним каменем (2, 92; СФУМ, с. 286: 

наріжний камінь ‘основа, найсуттєвіша частина чогось’); перший камінь 

спотикання фінансів (2, 29; СФУМ, с. 286: камінь спотикання ‘велика 

перешкода, перепона’); питання адміністрації становить камінь 

преткновенія (2, 221); діяльність, як хліб насущний, ніколи не стане 

буденністю (2, 136; СФУМ, с. 746: хліб насущний ‘щось найважливіше, 

найсуттєвіше’); його золоті слова (2, 159; СФУМ, с. 664: золоті слова 

‘слушний, доречний вислів’); алегорична Езопова мова (2, 160; СФУМ, 

с. 399: езопівська мова ‘замаскований засіб висловлення думки’); край має 

такого кита таланту (2, 148); розтинання гордійського узла (1, 309; 

СФУМ, с.139: гордіїв вузол ‘дуже складна, заплутана справа’); жиди … 

тратять ґрунт під ногами (1, 355; СФУМ, с. 137: втрачати ґрунт під 

ногами ‘переставати бути впевненим’); дійти до кореня лиха й усунути зло в 

зароді (2, 232). Частина із зафіксованих книжних текстових структур-

фразеологізмів засвідчені у загальномовному словнику фразеологізмів, а 

частина з наведених прикладів уживання текстових структур – власне 

книжні, сакрального походження, такі, що увійшли у ментальність 

письменника з першоджерел церковної літератури і мають відповідне 
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орфографічне оформлення (первородний гріх, по своєму образу і подобію, 

камінь преткновенія). 

Зафіксовано в аналізованих текстах також народні приказки та слова із 

народних пісень: Коби лиш все то була правда, коби лиш в тім не було 

багато диму, а огню мало… (1, 207); А звісно, що крук хоче, щоб кожний 

був чорний, а не читаючий… (1, 28); «Bez рrасу nіеmа kolaczy», – каже 

стара приказка (1,  74); … можемо тепер сміло сказати до них: «Видите 

тріску в оці хлопа, а не видите поліна в своїм власнім» (1, 194); Друга, 

також розумна приповідка, каже: великий кінь турецький, та дурний, а 

громада, зложена з тисячі людей темних, неосвічених та прибитих 

недолею, є так само темна і немічна, як і кождий з тих людей одинцем 

(2,  165); На те здивування нашої шановної нештемпельованої колежанки ми 

можемо відповісти народним прислів’ям «Казав циган: мій батько між 

двома хлібами помер: старого не було, а нового не дочекався» (2, 203); 

Поперед усього нехай нам ніхто не каже: «Е, се за границею так, а поки 

воно й до нас дійде, то, мовляв, і псу кобила здохне» (2, 214); Вони числяться 

з фактами, основують свої програми на фактичнім стані, на конкретних 

потребах і нуждах живих людей, а не обходяться з ними так, як говориться 

в тій пісні, що «дід бабці купив капці, закороткі були, то втяв пальці» 

(2, 298). Такий прийом використання фольклорних елементів увиразнює, 

пожвавлює текст, виражає іронічне емоційно-оцінне ставлення автора до 

певного явища, події, особи й засвідчує ерудованість Франка-науковця, а 

також його зануреність у народнорозмовну стихію.  

Спостережені компаративні фразеологічні текстові структури – це 

здебільшого фразеологічні сполуки розмовно-побутового характеру: вся його 

ощадність щезне, як крапля води на гарячій блясі? (2, 232); чи не 

пригадують урядові та жандармерії раз у раз, аби як ока в голові 

пильнували тих, що емігрують легкомисно (2, 99; СФУМ, с. 462: як ока 

в лобі (в голові) ‘дуже старанно, пильно і т. ін.’); роби що хочеш, стережи, 

як ока в голові, а таки нічого не поможе, піде і вкраде  (1, 82; СФУМ, 
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с. 462);  Питання соціального ніхто не може сотворити, не може 

самохіть викликати, ніби вовка з лісу… (1, 8). Попри емоційну насиченість 

вони виконують функцію оцінки. Упоминають нас, браття селяни і міщани, 

щоб їх, як огню стерегтися, обходити із далека (1, 198; СФУМ, с. 120: як 

вогню ‘дуже сильно’); Не може наш селянин вилізти з довгу, б’ється в 

лихварських руках, як риба об лід, аж поки не прийде ліцитація і не викине 

його з вітцівщини та не пустить з торбами (1, 196; СФУМ, с. 31: битися як 

риба об лід ‘переборювати нестатки злидні’); Отже, робітник … коли 

прийде хвороба, старість, то можеш гинути на бруці, як старий пес, бо 

про тебе ніхто не пам'ятає! (1, 77). 

Текстові структури-фразеологізми нерідко в емоційно насичених 

контекстах взаємодіють із текстовими структурами-метафорами, пор.: 

Значить, треба нам якнайшвидше позбутися замороженого хвоста 

феодалізму, а перейти з руками й ногами  (СФУМ, с. 621: руками й ногами 

‘всіма силами’) в капіталізм (2, 294). 

Отже, з-поміж текстових структур, які в мові економічних праць 

І. Франка пов’язані з вербалізацією категорій образності, оцінності, 

емоційності, найвиразніше тексто- і змістотвірно навантаженими є метафори, 

порівняльні конструкції, означення, фразеологізми, які вживаються як у 

власне образному значенні, так і стертому, конвенціоналізованому. Образні 

текстові структури в мові аналізованих праць мають допоміжний характер – 

пояснюють, популяризують, конкретизують основну думку, експресивізують 

науковий виклад. 

 

Висновки до розділу 3.  

Типологізований у цьому розділі та проаналізований матеріал – 

текстові структури в економічних працях Івана  Франка – засвідчує, що для 

української наукової мови кінця ХІХ – першого десятиліття ХХ століття були 

актуальні і засоби логічно-кваліфікаційного типу,  і суб’єктивно-оцінного, 

образного. 
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У мові економічних праць І. Франка засвідчено текстові структури –  

вербалізатори диференційних для його науковї мови категорій логічності 

(зокрема модально-логічних та предметно-логічних відношень, відношень 

зв’язності, цілісності), модальності, діалогічності, образності та 

емоційності. 

Диференційні стильотвірні ознаки проаналізованих текстових  

структур пов’язані з тим, що вони уможливлюють суміщення в науковій мові 

планів вираження, логічного доведення, переконання та емоційного впливу, 

образного пояснення складного через просте, подібне, співвідносне з 

практичним повсякденним досвідом читачів,  для яких створюється науковий 

економічний текст. 

І. Франко спирається на тогочасні загальні принципи письмового 

оформлення та лінгвопрагматичної  організації тексту наукової праці, а 

також орієнтується на наближений до усної розмовної практики стиль 

викладу пояснення. Це надає його  індивідуальному науковому 

мовомисленню ознак популярності, публіцистизму. Використання в науковій 

мові експресивної, емоційно-забарвленої лексики, притаманної розмовній 

мові, дає підстваи для висновку про специфіку формування й розвитку стилю 

наукової прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Поєднання лаконічності наукового викладу та емоційно-суб’єктивної 

оцінки робить науковий текст більш переконливим для потенційного читача. 

У науковому тексті І. Франка в межах одного висловлення можливе 

суміщення кількох модальних планів. Така особливість дає змогу авторові 

наукової праці, не порушуючи загальної об’єктивності викладу (об’єктивної 

модальності), яка є однією з нормативних характеристик наукового стилю, 

виражати власне ставлення до змісту описуваного, до аналізованих фактів, 

явищ, процесів, подій тощо. У межах речення і вставні одиниці, й 

метафоричні звороти, образні порівняння, фразеологізми, елементи 

цитування не порушують цілісності стилю й структури економічного тексту, 
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а свідчать про взаємодію суб’єктивного та об’єктивного компонентів 

значення навіть на рівні окремого висловлювання. 

Виразна структурно-значеннєва ознака мови наукових праць 

І. Франка – насиченість мови іменниковими (генітивними) та дієслівними 

метафорами. Вони відбивають особливості індивідуально-авторського 

сприйняття дійсності. 

Загалом текстові структури мови економічних праць І. Франка – 

вагомі змістові і власне конструктивні компоненти, що забезпечують її 

наукову логічність, поняттєвість, загальномовну образність, це елементи 

індивідуального наукового стилю викладу. 

Основні положення розділу висвітлено в таких працях: «Дієслівна 

вербалізація категорії логічності у науковій мові Івана Франка» [50], 

«Займенник як засіб експлікації авторської індивідуальності (на матеріалі 

економічних праць Івана Франка)» [51], «Цитатність як вияв діалогічності в 

економічних працях Івана Франка» [57], «Обучение студентов логическому 

построению научного текста (на материале научно-экономических работ 

Ивана Франко)» [56]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Ідіостиль І. Франка – постійний об’єкт лінгвістичного вивчення, однак 

дещо асиметричний з погляду охоплення жанрово-стильового універсуму 

його творів. Пріоритетним був і залишається аналіз мови художньої 

творчості, що її традиційно розглядають як основний чинник розвитку 

літературної мови і як конкретний внесок письменника у цей 

лінгвокультурний процес. Натомість дослідження мови наукових праць 

І. Франка на сьогодні потребує поглиблення, оновлення теоретичних основ 

різнорівневого аналізу, зокрема з урахуванням тих методів, підходів, 

інструментарію, які стали актуальними для української лінгвістики кінця 

ХХ – початку ХХІ ст. 

Системне пізнання різнорівневих ознак індивідуального абстрактного 

мовомислення І. Франка, що є частиною загального оцінювання його внеску 

в становлення й розвиток наукового стилю української літературної мови, 

передбачає врахування загального соціокультурного й соціополітичного 

контексту доби письменника.  

Кінець ХІХ – початок XX ст. – це час інтенсивних націоцентричних 

процесів, спрямованих на пошук, свідомісне укорінення й найширшу 

популяризацію української ідентичності. Із цими процесами безпосередньо 

пов’язані відомі мовні дискусії  90-х років ХІХ ст., а також інтенсивні 

зусилля тогочасних діячів науки і культури щодо єднання наддніпрянського і 

західноукраїнського варіантів української мови,  щодо принципів і шляхів 

вироблення єдиної, уніфікованої літературної мови, здатної забезпечити 

комунікативно-інтелектуальні потреби всіх українців. Позиція І. Франка, 

який брав активну участь у цих процесах, була об’єднавчою: письменник 

послідовно наполягав на необхідності вироблення загальноукраїнського 

варіанту літературної мови та максимального розширення її соціальних 

функцій як мови державотворення, офіційно-ділового спілкування, 

публіцистики, освіти, науки. 



 169 

Прогресивні погляди І. Франка на потреби й перспективи 

функціонально-стильової розбудови української мови, зокрема акцентування 

необхідності виформування й нормалізації наукового стилю, викладено 

у численних теоретичних дослідженнях і реалізовано у практичній 

діяльності, зокрема й у працях економічного профілю. 

Економічні праці І. Франка – часово марковані й своєрідні з погляду 

жанрово-стильової природи зразки української лінгвоінтелектуальної 

практики кінця ХІХ – початку XX ст., коли між власне науковими і науково-

популярними текстами не було чіткого розмежування, а фахова економічна 

метамова перебувала щойно на етапі становлення. Можливість пізнання 

за текстами цих праць  української мови у її часовому (кінець ХІХ – початок 

ХХ ст.) і територіальному (західноукраїнський варіант) вияві, а також закладеної 

у них історико-культурної інформації (зокрема щодо особливостей тогочасного 

економічного устрою) визначає актуальність і евристичну цінність 

їхнього вивчення.  

Для пізнання внутрішньоструктурної організації мови економічних 

праць І. Франка актуальне, з одного боку, комплексне дослідження їх 

словника, систематизованого корпусу лексичних номінацій – як основи 

кожного функціонального стилю і кожного тексту. Компонентна 

наповненість цього словника, його лексико-тематична організація 

безпосередньо пов’язана з жанрово-стильовою належністю і тематичною 

спрямованістю текстів. З другого боку, продуктивною для реконструкції 

мовної особистості Франка-науковця є типологізація одиниць лексико-

синтаксичного рівня (текстових структур), які вербалізують визначальні 

для наукового тексту стилістичні категорії та комунікативні ознаки. 

Синкретичність підходу, що об’єднав традиційний лексикологічний аналіз 

лексичних номінацій і комунікативно-прагматичний аналіз текстових 

структур, а також їх функціонально-стилістичну інтерпретацію, визначив 

індивідуальну методику дисертаційної праці й уможливив обґрунтування 
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когнітивно-інформативної та комунікативно-прагматичної функції 

різнорівневих одиниць в економічному тексті. 

Продуктивний шлях системної типологізації словника наукових 

текстів – поняттєва стратифікація. Вона передбачає розрізнення 

загальнонаукової книжної лексики та власне економічної термінології з 

наступним вичленуванням лексико-тематичних груп і підгруп. 

Загальнонаукову книжну лексику у мові економічних праць І. Франка 

репрезентують лексико-тематичні групи «назви осіб» і «назви установ 

та організацій». 

Типологізація книжних назв осіб за тематичною ознакою виявляє 

підгрупи «назви осіб за належністю до суспільних класів» (робітник, 

капіталіст, трудівник, шляхта, селянин / селяни, пролетарці, дідич) і 

«назви осіб за видом діяльності, професією, посадою».  

Деталізована стратифікація назв осіб за видом діяльності, професією, 

посадою засвідчує актуальність тематичних мікрооб’єднань: а) «назви осіб за 

займаною державною посадою» (цісар, міністр, градоначальник, бурмістр); 

б) «назви осіб за професійною належністю» (друкар, провізор, диюрніст, 

зецер); в) «назви осіб за родом діяльності» (фабрикант, промисловець, 

ремісник, землероб, рільник, крамар, банкір, фінансієр, кредитор, орендар); 

г) «назви осіб за функційними обов’язками» (касієр, аранжер, веркфірер, 

вервальтер, контрибуент податковий, секвестратор). Компонентами 

названих груп є і відомі, й рідковживані (часово або регіонально марковані) 

номінації. 

ЛТГ «назви державних установ, організацій» формують номінації 

представницьких органів влади (рада, сейм), центральних та місцевих 

органів виконавчої влади (правительство, уряд, комітет), міністерств 

(міністерство справ внутрішніх / віросповідань і просвіти / оборони 

крайової / скарбу / торгівлі / справедливості / рільництва), підрозділів 

установ, організацій (виділ, комісія), освітніх установ (школа, воспиталище, 

виховний заклад). 
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Загальнонаукова книжна лексика, зафіксована у мові економічних 

праць І. Франка, становить значний науковий інтерес із погляду історії 

літературної мови як фрагмент словника економічної мови кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. Змістове й прагматичне навантаження проаналізованих 

одиниць додатково умотивовує їх пізнавально-інформативна функція – вони 

створюють достовірну картину інфраструктури та реалій тогочасного 

суспільно-економічного життя, відтворюють модель адміністративно-

управлінського устрою в Галичині. 

Деталізована лексико-тематична стратифікація власне економічних 

термінів, виявлених в економічних текстах І. Франка, умотивовує виділення  

низки об’єднань:  

1. ЛТГ «назви засобів платежу» (гроші, валюта, купони платні, 

карбованець, паперовий карбованець, асигната, копійка, гульден, ринський, 

злотий ринський, крейцер, цент, асигната та ін.). 

2. ЛТГ «назви установ та  закладів, які здійснюють фінансово-кредитні 

операції» (банк, каса, щадниця, фонд, скарб державний, комісія бюджетова, 

товариство кредитове, відділ банковий та ін.). 

 3. ЛТГ «назви фінансово-кредитних операцій та фінансових дій» 

(ревізія, санація, люстрація, кредит, позика, іпотека, ліцитація, пропінація). 

4. ЛТГ «назви грошового результату фінансово-кредитної операції» 

(дотація, оплата, позика, позичка, субвенція, залічка (аванс), ануїтети, 

дивіденд, конгруя  та ін. ).  

5. ЛТГ «назви фінансово-кредитних документів і цінних паперів» із 

деталізацією на підгрупи «цінні папери» (облігація, паперові обліги 

(зобов’язання), промеса (іменна облігація), купони) та «боргові зобов’язання» 

(вексель, листи заставні, листи довжні, індемнізаційні боргові зобов’язання, 

боргові індемнізаційні розписки). 

6. ЛТГ «назви фінансових стягнень і фінансових виплат» (цло, 

податок, амортизація, тягар, обтяження, штраф, укарання, чинш, 

індемнізація, контрибуція, рата, данина, «канонії», «межне», «проскурне»).  
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7. ЛТГ «назви сукупності цінностей» (капітал, гроші, активи, 

пасиви тощо). 

8. ЛТГ «назви показників, величин, одиниць виміру, які 

використовують у господарсько-економічній діяльності» (кадастральний 

помір, стопа процентова, корець, копа  та ін.).  

Окремі терміни формують своєрідну дифузну зону, оскільки можуть 

одночасно належати до різних лексико-тематичних груп чи підгруп. Це 

підтверджує складність моделювання лексичної парадигматики мови.  

Із погляду історико-літературного формування словника як основи 

загальнонаукової чи галузевої, фахової метамови – це частина становлення 

наукового стилю, а збагачення й уніфікація, кодифікація цього словника – 

свідчення інтенсивності розвитку відповідного функціонального стилю. 

Отже, для вивчення історії становлення економічної метамови особливу 

евристичну цінність мають спостереження щодо динамічної стабільності 

фахового словника: одні лексеми (капітал, банк, субвенції, дотації та ін.) без 

семантичних змін увійшли до складу сучасної економічної термінології, інші 

зазнали семантичної трансформації, звуження чи розширення значення, його 

перегляд (люстрація, люстратор), ще інші (банк індемнізаційний, конгруя, 

екзекутор) вийшли з метамовного економічного вжитку і сьогодні мають 

статус історизмів або збережені у діалектах (копа, корець). 

Лінгвоаналіз синтагматичних і парадигматичних відношень у реєстрі 

досліджуваних лексичних одиниць спирається на класичне виявлення  

синонімічних і антонімічних відношень між компонентами, простеження 

компонентної наповненості синонімічних (гроші – кошти – капітал, 

податок – мито – цло – чинш – обтяження – тягар, штраф – укарання) та 

антонімічних (доходи – видатки, пропозиція – попит, купівля – продаж, 

активи – пасиви, кредитор – боржник, оборотний капітал – постійний 

капітал, позичений капітал – корінний капітал) пар і рядів, їх 

функціональної диференціації. Ознакою тогочасної наукової мови, зокрема й 
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економічних текстів І. Франка, є явище дублетності (кредит – позика, 

процент – відсоток, доход – прибуток). 

Типологію текстових структур у мові економічних праць І. Франка 

репрезентують лексико-синтаксичні одиниці з ознаками сталості функцій, 

стильового закріплення та змістовим наповненням, що узгоджені з 

тематикою наукової праці. Зафіксовані текстові структури – це вербалізатори 

загальностильових комунікативно-прагматичних (логічність, модальність, 

діалогічність) та диференційних ідіостильових (образність і оцінність) 

ознак. Відповідно ці функції визначають логіко-кваліфікаційні засади 

викладу абстрактної суспільно-економічної інформації, а також вираження 

авторського ставлення до неї, її оцінку й доступність репрезентації. 

У формуванні названих текстових структур змістово й функціонально 

навантаженими є кваліфікаційні, поняттєві, логізувальні та оцінно-образні 

дієслова, прикметники, іменники та займенники.  

Змістотвірну й граматичну основу текстових структур – 

вербалізаторів категорії логічності становлять дієслівні присудки як мовно-

структурні засоби вираження таких  відношень: 

а) модально-логічних: екзистенційності (бути, бувати, існувати, 

знаходитися, перебувати, мати місце (знаходити / зайняти місце), 

узагальненої дії, її констатації (відбуватися, здійснюватися, реалізуватися, 

виявлятися тощо), просторово-часових зв’язків (розпочатися, стати, 

ставати, тривати, проявлятися);  

б) предметно-логічних  (властивості предмета, його кваліфікація 

(розумітися, вважатися (за) / вважати; знаходитися; характеризуватися, 

відрізнятися, мати, володіти, знаходити, бути; складати (що?), складатися 

(з чого?), включати (у що?), поділятися, членуватися, мати у складі, 

входити до складу, належати (до чого?); служити основою (чогось), 

служити засобом (чого, для чого), служити (чим?), зіставлення з іншими 

предметами (співвідноситися, належати (до), стосуватися, відноситися до 

(сучасна норма – належати), залежності, зумовленості, причини – наслідку, 
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підстави – висновку, мети (визначатися, залежати, бути залежним, 

зумовлювати; призводити (до чого?), викликати, створювати, спричиняти, 

визначати, впливати; випливати, показувати, свідчити, говорити (про що?), 

означати, указувати) відношень;  

в) зв’язності (актуалізація ролі вказівних займенників-акцентуатів, 

сполучників підрядності, вставних слів і словосполучень, вставлених 

конструкцій);  

г) цілісності (текстові структури як засоби побудови наукової 

гіпотези, продовження міркування, уточнення, конкретизації інформації, 

фактів тощо, а також вставлені речення). 

Корпус текстових структур – засобів вираження модальності в мові 

економічних праць І. Франка формують функціональні групи вставних слів, 

що:  

а) вказують на зв’язок із джерелом інформації, на авторство 

висловлення;   

б) актуалізують спрямування на адресата, інтенцію акцентування, 

наголошення, виділення важливих когнітивно-інформаційних сегментів 

повідомлення (точніше сказати, можна сказати, інакше кажучи, отож, 

отже, одним словом, значить, властиво); 

в) виражають суб’єктивне ставлення автора, його емоційну реакцію, 

інтелектуальну оцінку  (справді, правду кажучи, правдиво, свята правда, на 

жаль, здається мені),  

г) виражають гіпотетичність припущень (певно, мабуть, очевидно, 

очевидна річ, можливо, ймовірно, може). 

Значний діапазон текстових структур із модальним наповненням 

в економічних текстах І. Франка – це мовний вияв енциклопедичності його 

наукового мовомислення. У ширшому вимірі вона умотивовує сформованість 

у літературній мові Франкового періоду мережі взаємозамінних, 

синонімічних структурно варіативних засобів для реалізації різноманітних 

комунікативних інтенцій.   
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Текстові структури – вербалізатори диференційної для наукової 

мови категорії діалогічності ілюструють чинність у текстах Франкової доби  

універсальних, надчасових лінгвопсихологічних механізмів актуалізації 

наукових знань та реляційність природи наукової мови. 

Продуктивні одиниці маркування діалогічності – особові займенники 

(актуалізоване «ми», «ви», «ти»-спілкування), вставні слова та конструкції 

з модальним значенням і значенням адресації, підсилення уваги до сегментів 

повідомлення, до знань, досвіду, уваги уявного слухача/читача, прямі 

й непрямі цитування, покликання. Вони відбивають орієнтацію І. Франка на 

уявного слухача/читача, на аудиторію потенційних споживачів наукової 

продукції. 

Прикметна ознака індивідуального наукового викладу І. Франка – 

вживання іншомовних (польськомовних, німецькомовних, російськомовних, 

латинськомовних) цитат, що засвідчують інтелектуалізм, широту мовних і 

позамовних знань автора.  

 Мова економічних праць І. Франка має ознаки образності та 

емоційності, які вербалізують характерні лексико-синтаксичні структури. 

З погляду тропеїчної природи це: а) наукові метафори зі стертою образністю 

(конвенціоналізовані метафори), б) образні метафоричні звороти, в) логіко-

кваліфікаційні та образно-оцінні епітети, г) образно-емоційні та оцінні 

порівняння, д) книжні й розмовні фразеологізми (свідчать про характерні для 

Франкового ідіостилю процеси взаємодії книжних і розмовних стилістичних 

засобів). Їх змісто- і текстотвірна активність пов’язана зі стильовою 

специфікою мови української науки кінця ХІХ – початку ХХ століття: 

за сучасними параметрами стильової норми вона має ознаки наукової 

публіцистики. 

Текстові структури в мові економічних праць І. Франка – вагомі 

змістові і власне конструктивні компоненти, що забезпечують її наукову 

логічність, поняттєвість, загальномовну образність, виявляють 

індивідуальність наукового мовомислення автора. Більшість зафіксованих 
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структур корелює із сучасними механізмами текстотворення в науковому 

дискурсі. 

Типологізація й системний опис зафіксованих лексичних номінацій і 

текстових структур, їх співвіднесення із сучасними параметрами наукової 

стильової норми засвідчують значущість внеску І. Франка в історію 

становлення й розвитку наукового стилю української літературної мови, 

зокрема фахової економічної метамови. 

 Тексти економічних праць І. Франка – це водночас і носії 

інтелектуальної інформації, і засіб наукового спілкування, й соціальні 

маркери тогочасної мовної ситуації. Отже, вони мають непересічне 

значення як джерело вивчення історії літературної мови, зокрема в її 

функціональному науковому вияві.    
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