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Політекономічна термінологія становить цільну систему термінів, об’єднаних марксистсько-
ленінською ідеологічною концепцією, і кожен її компонент адекватно передає суть 
відповідного поняття. Основу політекономічної термінології східнослов’янських мов 
становить термінологія «Капіталу» К. Маркса, засвоєна шляхом безпосереднього 
запозичення, структурного калькування, семантичної інформації. Цікаво в зв’язку з цим 
вдуматися в слова К. Маркса: «Хоч би які були хиби в моїх творах, у них є та позитивна 
якість, що вони являють собою художнє ціле» (Маркс К., Енгельс Ф. Твори, т. 31, с. 110). 

Вихідною позицією В. І. Леніна щодо суспільно-політичного і соціально-економічного 
терміна завжди була вимога чіткості, теоретичної обґрунтованості, адекватності поняттю, 
системності, обумовленої ідеологічною концепцією. Постає питання: якщо 
політекономічний термін має ідеологічний заряд, ідеологічну виразність — чи можна 
говорити про його нейтральність у контексті? Гадаємо,— ні. Максимально чітко висловлена 
ця думка в працях В. І. Леніна «Найясніший виклад найзаплутанішого плану», «Про 
професійні спілки, про поточний момент і про помилки т. Троцького», «Ще раз про 
профспілки». У першій із них говориться про недопустимість заміни «ясного революційного 
терміна» «неясним терміном» (Ленін В. І. Повне зібр. творів. Пер. з 5-го рос. вид., т. 11, 
с. 198). У двох наступних, аналізуючи термін «виробнича демократія», створений Троцьким і 
Бухаріним, В. І. Ленін двома художніми прийомами — політичною градацією і полемічним 
бумерангом,— не тільки доводить його «теоретичну фальш» і «непродуманість» (Ленін В. І. 
Повне зібр. творів, т. 42, с. 202), але й розвінчує творення термінів, які породжують 
«можливість кривотлумачень» (Там же, с. 267). Трактування названих термінів завершується 
в роботі «Ще раз про профспілки» загальнотеоретичною настановою: «...Для мас треба 
писати без таких нових термінів, які потребують окремого пояснення...» (Там же, с. 267). 

Збагачуючи свій політичний світогляд, поглиблюючи політекономічні знання, трудящі, 
без сумніву, разом із поняттям опановують і нові терміни. Українська прогресивна 
література кінця XIX— початку XX ст. добре це ілюструє. Дуже яскраву картину засвоєння 
масами політекономічної термінології дає оповідання Леся Мартовича «Мужицька смерть», 
в якому знаходимо терміни процент, довг, банк, ліцитація, гроші, господарство, рата, праця, 
робітні люди, продукувати, ужиткувати, маєтство, гандель, лихвар, арендувати, 
відумерщина, оплачувати податки, пролетарі. 

Не викликає сумніву, що в реченні «він позичив у мене на Знесінє перед десятьма 
роками сто левів на процента, бо казав, що має довг сплатити по банку» виділені слова — 
терміни політичної економії з мікросистеми «кредитні стосунки». Інша справа — справді 
наукове розуміння цих термінів у всій складності взаємозалежних понять, виразниками яких 
вони виступають. Л. Мартович розкрив процес засвоєння марксистської термінології масами, 
втому числі й жителями села, з властивим письменнику розумінням психології селян: 
«Пролетарі! — відповів Михайло, думаючи, що й Проциха мусить розуміти це слово. 
Проциха здивувалася, й ніяково їй стало. На селі люде не знають питатися, яке значінє має 
котре нове слово. Процисі здалося, що її пам’ять ослабла, коли вона не розуміє Михайловых 
слів... Задзвонили в дзвони... Через те,, що Проциха вдумувалася в слово пролетарі, їй 
здавалося, що дзвони так і говорять до неї: Пролетарі, пролетарі» (Не-Читальник. Львів, 
1900, с. 69). 

В аспекті питання про вживання терміна в контексті і його розуміння цікавими є 
роздуми Леся Мартовича над класовим аспектом мови, її соціальною функцією: «Не лише 
кожний нарід має свою бесіду, а й кожда суспільна кляса має хоть своє нарічіє. Не в тім річ, 
як витворюються слова, але як їх розуміють» (Там же, с. 62). Звичайно, це, в першу чергу, 
роздуми про лексику суспільно-політичного і соціально-економічного плану. 

Ми дотримуємося думки, що політекономічні терміни не повинні зазнавати суттєвої 
детермінологізації навіть у художній літературі; у той же час вони здатні набувати експресії, хоча 



це і суперечить традиційним поглядам на детермінологізацію й емоційну нейтральність терміна. 
Наведемо два приклади із публіцистики В. І. Леніна: «Пролетаріат бореться, буржуазія 

крадеться до влади» (Ленін В. І. Повне зібр. творів, т. 11, с. 141) та «Іде вперед революція, за нею 
шкутильгає і буржуазна демократія» (Там же, с. 143). Спробуємо в частковому побачити загальне. 
Буржуазія, без сумніву, термін. Основна його сема збігається з поняттям, тобто відповідає 
дефініції політичної економії. Емоційно знижені слова крадеться, шкутильгає вносять у нього 
нові відтінки значень. Те саме явище маємо при типовому для В. І. Леніна вживанні терміна 
буржуазія з означеннями підступна, хитра, нестійка. Візьмімо приклад з поезії: 

Далебі не стане мочі, —  
подуріли мужики!  
Лізуть в очі поторочі,  
пащекують про страйки 

(Леся Українка. Твори в 10-ти т. К., 1961, т. 1. с. 359). 
Наведені поетичні рядки Лесі Українки написані в часи виникнення масових 

робітничих організацій. На Україну проникали тоді відомості із Росії та Західної Європи про 
масові виступи робітників. Це засвідчують слова Лесі Українки, висловлені в «Додатку від 
впорядчика» до книжки С. Дікштейна «Хто з чого жиє» (Львів, 1902, с 34): «Таке покидання 
роботи зветься в Росії стачка чи забастовка, а скрізь в інших сторонах стрейк, чи то 
страйк, чи штрайк». Той факт, що Леся Українка подає термін страйк у кількох 
фонетичних варіантах, свідчить про його новизну в тодішній суспільній літературі. 

І ще один цікавий приклад вживання політекономічних термінів у художній літературі 
знаходимо в повісті А. Виджинського «Остання ніч в Сьюдад-Трухільйо» (К., 1975). У ній 
ведеться розмова між двома детективами щодо політики США в Домініканській Республіці: 

«— А ми до всіх держав ставимося так делікатно? 
— Дозволь мені закінчити. До тих, де це оплачується. Ми приймаємо сорок відсотків 

усього домініканського експорту. Нашими товарами й сировиною ми заповнюємо шістдесят 
відсотків їхнього імпорту. І ти не знаєш іще, що наші капіталовкладення в цій країні, яка 
нараховує від сили три мільйони населення, складають сто п’ятдесят мільйонів доларів. 

— Дякую, Франку. Це був корисний урок... політичної економії» (с. 34). 
У даному уривку названий термін адекватний відповідному поняттю політичної 

економії. Про детермінологізацію не може бути й мови. Навпаки, гадаємо, що в даному 
контексті термін відсоток неправомірний, бо в сучасній українській системі 
політекономічних термінів переважає термін процент. 

Володіння терміном як засобом заглибитися в справжню суть певного явища є 
продуктом тривалого розвитку людського інтелекту. З цього погляду заслуговує уваги 
образне міркування Ф. Ржиги щодо побутового і наукового поняття: «Як у зерні міститься 
зародок, з якого за допомогою сил природи пізніше розвивається дерево з усім своїм 
корінням, гілками і листям, так і в слові міститься основне поняття, яке за допомогою 
логічного процесу виростає в умовно широке наукове поняття»1. Образність не стоїть на 
перешкоді точності суспільно-політичного, політекономічного терміна при його 
функціонуванні. Часто і творення політекономічного терміна грунтується на образності. 
Зокрема, К.Маркс у «Капіталі» вживає термін моральне зношування як антонімічний до 
терміна матеріальне зношування з поміткою «так сказати». Цей образний вислів К. Маркса 
став терміном політичної економії. 

Знання основ політичної економії — необхідна вимога сьогодення. Звідси — широке 
функціонування політекономічних термінів не тільки в науковій і публіцистичній літературі, 
але й у художніх творах, в усному літературному мовленні, що вимагає розв’язання 
актуальних питань культури мовлення в галузі термінології. Стосовно політекономічного 
терміна — це, в першу чергу, точність його вживання, обумовлена ідеологічною 
концепцією, класово-оцінний характер і, звичайно, врахування мовленнєвих традицій. 

                                                           
1 Ржига Ф. Несколько слов об этимологических терминах. Воронеж, 1967, с. 1. 


