
ПРО «ЧУЖІ» СЛОВА 
 
Останнім часом, як свідчить редакційна пошта, деяких читачів бентежить збільшення 
кількості іншомовних слів, які з’являються на шпальтах газет та журналів, звучать у радіо- і 
телепередачах. Застережливе ставлення до такого роду слів, як правило, обґрунтовується 
двома мотивами: 1) це слова незрозумілі; 2) вони не українські. У свідомості носіїв мови 
ознаки «незрозуміле» і «чуже» часто постають нерозривно пов’язаними, цей зв’язок 
видається цілком натуральним і безумовним. Однак це не завжди так. Словниковий склад 
мов налічує сотні тисяч слів, що практично виключає для мовців можливість знання всіх слів 
Ті українські за походженням слова, що обмежені у своєму вжитку чи то соціально 
(професіоналізми, жаргонізми), чи територіально (вузькі діалектизми), можуть бути 
незрозумілі за межами груп, які активно їх використовують. Крім того, незрозумілими 
стають слова, які виходять з ужитку, застарівають. Такі слова, як волока «земельна міра» або 
подзвіння «дзвін по померлому» є, безперечно, українськими, але вимагають, щоб їх 
розтлумачили. З іншого боку, слова іншомовні за походженням, можуть бути 
загальновживаними і жодних труднощів для розуміння не становити. Справді, коли йдеться 
про політику, спорт або зміни в кліматі (а це теми наших щоденних розмов), ніхто не звертає 
уваги на те, що політика — слово грецьке, спорт — англійське, а клімат — запозичене з 
французької. 

Словниковий склад мови за своїм походженням не є однорідним. Поряд з питомою 
лексикою в ньому співіснують запозичені слова, які засвоювалися українською мовою 
протягом усього її історичного розвитку. Запозичення є одним із джерел збагачення 
лексичного фонду. Вони проникають у мову внаслідок контактів між народами. Історія 
запозичених слів відбиває багату і різнобічну історію зв’язків українців з іншими 
слов’янськими і неслов’янськими народами. Є запозичення дуже давні і відносно нові. Так, 
давньоруської доби сягають запозичення з тюркських мов (наприклад товар, борсук), з 
грецької (левада, океан, кит, оксамит), а також із мови староболгарської 
(старослов’янської). Пізніше, у XIV-XVII ст., українська мова активно контактувала з 
польською і чеською. Через польське посередництво до української мови потрапляють 
латинські слова пропозиція, репліка, німецькі за походженням цех, ярмарок та ін. В 
українському словнику є запозичення з фінно-угорських мов, балтійських, слова за 
походженням перські й арабські (останні — за тюркським посередництвом) та ін. 

Оскільки історична дійсність — явище плинне, характер контактів між народами 
змінюється, а разом з тим змінюються й джерела, звідки до нас починають приходити 
переважно чужі слова. Так, характерною прикметою нашого часу стали англо-американські 
запозичення. Поява у словниковому складі української мови англійських за походженням 
слів — факт відносно недавній. Серед них значна частина слів стосується спортивної 
термінології: тайм, бокс, ринг, форвард, футбол; назв одягу: светр, джемпер; технічної 
сфери: бульдозер, комбайн, телетайп тощо. Сьогодні день у день газети і телебачення 
доносять до нас слова: менеджер, менеджмент, маркетинг, консалтинг, дистриб’ютор, 
дилер, імідж, рекетир, не кажучи вже про долари (або запанібрата бакси). На відміну від 
слів, що давно засвоєні мовою і пристосувалися до її системи настільки, що їхнє чужомовне 
походження не усвідомлюється мовцями і встановлюється лише в результаті етимологічного 
аналізу, нові запозичення відрізняються від питомих слів як за формою (пор. нетипові для 
української мови кінцеві -инг (-інг, -ідж), так і за змістом. Причини проникнення чужих слів 
нерідко викликані необхідністю назвати явище дійсності, з яким носії мови вперше 
знайомляться в процесі спілкування з іншим народом, що вже створив для цього явища 
необхідні слова. Разом з новими речами і поняттями до української мови входять слова 
комп’ютер, принтер, факс, економічні терміни, що стосуються ринкових відносин, тощо. 
Необхідність запозичення може бути обумовлена потребою більш короткого або точнішого 
найменування явища, яке інакше може бути виражене лише описово, тобто кількома 
словами. Наприклад, бартер замість операція обміну товарами (без використання грошей), 



дилер — торговий або біржовий посередник, маркетинг — вивчення ринкової ситуації. 
Нерідко виникає потреба за допомогою чужомовного слова зафіксувати конкретні відтінки 
значення. Так, менеджмент відповідає українському управління, але українське слово за 
значенням ширше. Коли йдеться про управління, це може бути управління машиною або 
технологічним процесом, тим часом як менеджмент — це управління лише в сфері 
економіки, господарювання. Імідж — це образ людини як певного соціального або 
психологічного типу, однак імідж указує на те, що такий образ створюється штучними 
засобами (іноді навіть за допомогою фахівців) і, як правило, підтримується й тиражується 
засобами масової комунікації. Нерідко при появі нового слова буває важко визначити, чим 
викликана потреба його вживання. Наприклад, не зовсім зрозуміло, чим консалтинг 
відрізняється від давно звичного консультування, і чому фірма зветься консалтинговою, а не 
консультативною, якщо вона спеціалізується на наданні саме консультацій. До речі, і 
консультація, і консалтинг беруть свій початок від латинського слова consultatio із 
значенням «нарада; звертання за порадою», яке потрапило до більшості європейських мов і в 
кожній з них відповідно адаптувалося. При запозиченні слова консалтинг за основу взято 
специфічно англійську граматичну форму віддієслівного іменника, крім того, воно передає 
особливості англійської вимови. 

Поряд із проникненням нових іншомовних слів характерною ознакою сучасної доби є 
активізація вживання запозичень, що були вже раніше відомі українській мові, але позначали 
явища чужої, іноземної дійсності. Такі слова, як президент, парламент, мер, брокер, бізнес, 
бізнесмен, а також мафія і рекетир з розряду екзотичних найменувань явищ західного світу 
перейшли до розряду слів, що описують вітчизняні реалії (що стосується слова мафія, то 
воно вживалося так і раніше, але лише в неофіційному спілкуванні, тепер же про місцеву 
мафію і мафіозні структури ми можемо прочитати і в газетах). Перестають бути 
екзотичними назви грошових одиниць (особливо долар і марка), деяких продуктів 
(наприклад, плодів ківі. Їх можна якщо не з’їсти, то хоча б побачити на лотках) тощо. 
Водночас різко зросла кількість так званих іншомовних вкраплень, тобто слів, які практично 
не адаптовані українською мовою, не пристосовані до її граматичної і фонетичної структури. 
Інколи такі слова пристосовуються графічно, тобто передаються за допомогою українських 
літер, але нерідко зберігається й оригінальне написання (латинським шрифтом). Це назви 
фірм, компаній, телевізійних каналів, марки автомобілів, напоїв, продуктів. Найчастіше вони 
трапляються в рекламних текстах (Ми не наводимо їх тут, оскільки кожна згадка таких назв 
у засобах масової комунікації викликає рекламний ефект. Крім того, щоб їх побачити, досить 
розгорнути будь-яку газету). Такі назви найбільше зберігають ореол іншої, «західної» 
культури, іншого способу життя. 

Взагалі, слід сказати, що у вживанні запозичених слів, чужомовне походження яких ще 
добре усвідомлюється мовцями, міститься елемент певної демонстративності. Тут 
відчувається бажання заявити про певний спосіб ставлення до дійсності. Так, назви 
президент, парламент, мер не тільки відповідають практичним потребам, тобто необхідності 
знайти відповідні назви для нових політичних реалій, але й заявляють про спосіб ставлення 
до дійсності, про орієнтацію на моделі політичних відносин розвинутих країн. Символом 
нових відносин стає не лише президент як державна постать, але й сама назва, слово 
президент. 

З іншого боку, і це явище відоме, на іншомовні слова може виникнути мода. І так само, 
як модний одяг свідчить про соціальне становище і життєві уподобання його власника, 
вживання «модних» іншомовних слів теж усвідомлюється як ознака престижу. З цим може 
бути пов’язаний і протилежний ефект: неприйняття запозичень, тобто теж убачання в них 
символа, але негативного, що стверджує неприйнятні цінності. Слід підкреслити, що в обох 
випадках такими символами стають переважно недавні запозичення, тобто такі, які 
усвідомлюються саме як «чужі», і це зовсім не стосується запозичень давніх, повністю 
засвоєних. Що ж до сучасного процесу активізації входження іншомовнох слів, то він 
насамперед відбиває об’єктивні зміни в навколишній дійсності. Однак, тут варто наголосити 



на двох моментах. Враження про значну кількість запозичуваних слів створюється сьогодні в 
основному завдяки частоті їхнього вживання. Насправді ж, якщо не враховувати вкраплення 
(назви товарів і фірм), які практично не впливають на мовну структуру в зв’язку з їхньою 
неадаптованістю, таких нових (широковживаних) слів з’явилося не так багато. По-друге, ці 
запозичення стосуються лише обмежених сфер, переважно економіки і торгівлі, частково 
політики і техніки. Такі, наприклад, сфери, як мораль або мистецтво залишаються нині поза 
впливом нової іншомовної лексики (щоправда, це не стосується таких видів мистецтва, які 
мають тендецію до комерціалізації; тут створюється сфера шоу-бізнесу з відповідною 
запозиченою термінологією). І нарешті, головне: мова, яка вільно розвивається і не обмежена 
у функціонуванні, засвоює те, що їй потрібно, «чужі» слова стають своїми, а зайве може 
зникнути так само швидко, як і з’явилося. 

(Галина Яворська) 
 


