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Петро БІЛОУСЕНКО 
 

ПРАСЛОВ’ЯНСЬКІ ВИТОКИ НУЛЬСУФІКСАЛЬНОЇ  
ДЕРИВАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІМЕННИКА 

 
Визначено склад похідних іменників із суфіксами ъ (<-ǒ), -ь (<-ĭ), -а 

(<ā) в прасловʼянській мові, їхнє значення. Показано, яку вторинну 
конкретну семантику розвивали деривати з первинним абстрактним 
значенням. Зʼясовано, що ці форманти в праслов’янській мові мали 
специфічний характер: виконували роль дериваційних засобів і 
одночасно вказували на належність дериватів до певного типу 
відмінювання. Тематичний суфікс згодом повністю поглинувся 
флексією й роль словотворчого форманта став виконувати суфікс, 
позбавлений матеріального вираження. До нульового суфікса на 
прасловʼянському мовному ґрунті перейшли й давні «живі» суфікси -ja 
i -jь, у яких j «розчинявся» в структурі слова й зникав, спричинивши в 
сполученні з негубними приголосними низку чергувань, а з губними 
появу епентетичного l. Значна частина прасловʼянських утворень 
перейшла в українську мову, створивши прецедент творення нових 
нульсуфіксальних субстантивів з широкою гамою лексико-
словотвірних значень.  

Ключові слова: тематичний суфікс, первинне словотвірне 
значення, вторинна семантика, дефонологізація йота, нульовий 
суфікс, морфонологічні чергування. 

 
Історія формування афіксальної словотвірної системи 

українського іменника може бути досліджена на основі 
докладного опису окремих фрагментів цієї системи – історії 
творення згаданого класу слів за допомогою конкретних 
формантів. Матеріально виражені іменникові афікси в 
діахронічному аспекті досліджували як вітчизняні, так і 
зарубіжні мовознавцямі. Окрім загальних описів історичного 
творення іменників (С. П. Бевзенко, С. П. Самійленко), у 
слов’янській лінгвістиці є ряд вагомих розвідок, присвячених 
вивченню словотвірної системи українського 
(східнослов’янського) іменника на певних синхронних зрізах 
(Ж. Ж. Варбот, А. Д. Бурячок, Л. Л. Гумецька, О. П. Білих, 
Л. І. Молодих, Л. М. Хаценко та ін.). Історичний коментар до 
ряду українських словотворчих формантів та їх функціонування 
на загальнослов’янському тлі знаходимо в працях 
Л. А. Булаховського, І. І. Ковалика. Історія окремих формантів 
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чи груп формантів в українській мові подана в ряді спеціальних 
праць українських мовознавців (П. І. Білоусенко, В. В. Грещук, 
Н. О. Задорожня, А. В. Майборода, Г. І. Малишко, В. В. Німчук, 
І. С. Олійник, Г. В. Семиренко, В. В. Токар, В. І. Токар, 
В. Ф. Христенок, Г. В. Чернецька та ін.). У вивчення історії 
суфіксального творення іменників багато праці доклали 
польські дериватологи (М. Балій, М. Голінська-Баранова, 
Й. П. Гурський, П. Зволінський, Б. Ліндерт та ін.). 

Картину функціонування іменникових словотворчих 
формантів на різних етапах розвитку української мови суттєво 
доповнюють антропонімічні й топонімічні дослідження 
(В. О. Горпинич, М. О. Демчук, А. М. Залеський, Р. Й. Керста, 
Н. П. Москальова, О. Д. Неділько, В. В. Німчук, Ю. К. Редько, 
О. Б. Ткаченко, З. Т. Франко, М. Л. Худаш, П. П. Чучка та ін.). 
Багатий матеріал про іменникові суфікси подано в працях з 
історичної лексикології. 

У цих та інших розвідках з історичного творення 
українського іменника нульсуфіксальні похідні здебільшого 
випадали з розгляду, оскільки поняття нульсуфіксального 
творення було сформоване лише в 50-х роках, а термін 
утвердився в українській дериватології на початку 80-х років.  

Для того, щоб зʼясувати генезу нульсуфіксальної деривації 
українського іменника, треба звернутися до мовних фактів 
попереднього періоду. Прасловʼянські реконструкції сучасних 
нульсуфіксальних субстантивів мали матеріально виражені 
словотворчі форманти. Це тематичні суфікси ъ (<-ǒ), -ь (<-ĭ), -а 
(<-ā), виникнення основ з якими відносять до пізнього періоду 
історії індоєвропейскої мови. Лінгвісти звернули увагу на те, що 
згадані елементи оформлюють переважно основи з абстрактним 
значенням. Підтвердження цьому – численні девербативи 
(nomina akcionis – назви опредметнених дій), які здебільшого 
стали виникати в пізній період життя індоєвропейців [1, с. 134], 
причому нові основи, на думку дослідників, відображають 
більш розвинутий (абстрактний) тип мислення людини. 

Реконструкції прасловʼянського періоду свідчать про те, що 
всі три суфікси мали багато спільного, адже всі вони творили 
девербативи на позначення фізичної чи інтелектуальної дії, 
часом це назви одномоментних дій, які можуть бути повторені, 
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назви поступальних рухі газів, води, повітря тощо, наприклад, 
деривати з суфіксом -а (<ā): *běžа (ЭССЯ, 2, 93)* ʽвтеча, рух 
бігомʼ (*běgti, *běžati); *duma (5, 154) ʽнарадаʼ від *dumati; *ěda 
(6, 38) ʽспоживання їжіʼ співвідносне *ědati ʽїсти, зʼїдатиʼ; 
*jazda / jězda (8, 162) ʽїзда, поїздка, виїздʼ (*jězditi); *lěza (15, 33–
34) ʽлазанняʼ від *lězti ʽповзти, лазити, проникатиʼ; *sapа (ЕСУМ, 
V, 178) ʽдихання, сопінняʼ, повʼязано чергуванням голосних із 
*sopěti тощо. Звертає на себе увагу велика кількість 
префіксальних похідних із цим значенням типу *obkopа (ЭCCЯ, 
27, 146) ʽокопування кукурудзиʼ (*obkopati); *obxorna (79) 
ʽзбереження, спасіння, охоронаʼ, *obxorniti ʽзберегти, захиститиʼ; 
*oblava / *oblova (237) ʽоблава, полювання на великого лісового 
звіраʼ; оtъpora (38, 44) ʽопір, захист, боротьба, відповідьʼ від 
*оtъperti із закономірним для цього типу імен вокалізмом о та 
ін. Деривати на ъ (<-ŏ): běgъ (ЭССЯ, 2, 61) від *běgti, *běgati; 
*bodъ (2, 154) ʽукол гострим, ударʼ співвідносне з дієсловом 
*bodǫ/*bosti; *dъxъ (5, 178) ʽдиханняʼ співвідносне з 
*dъxati/*dъxnǫti; *dyxъ (200) ʽдихання, подихʼ, похідне від 
*dyxati; *gonъ (7, 26–27) ʽпогоня, полювання, переслідуванняʼ 
співвідносне з *gъnati/*ženǫ,*goniti; *xodъ (8, 51) ʽходiння, рухʼ 
(*xoditi); jьzvozъ (ЭССЯ, 9, 101) ʽпідйом у гору, перевезення 
вантажів, нагоруʼ від дієслова *jьzvezti ʽвивезти нагоруʼ; *konъ 
(10, 195–196) ʽвиконання, виготовленняʼ, похідне з кореневим 
голосним -о- від дієслова *čęti ʽпочати, затіяти тощоʼ; *kopъ (11, 
28) ʽкопання, закопуванняʼ; *kotъ (211); ʽокотʼ (*kotiti sę 
ʽкотитися, народжувати, плодитиʼ); *kovъ (12, 14–15) 
ʽпідковуванняʼ, *kovati ʽкувати, підковуватиʼ; *lomъ (16, 24) 
ʽспустошення, ламанняʼ; *metъ (18, 122) ʽметання, кидок, бійкаʼ 
(*metati); *obxodъ (27, 70) ʽобхід, патрулюванняʼ від *obxoditi; 
*obkopъ (146) ʽте саме, що *obkopаʼ; *оrzpręgъ (34, 172) 
ʽрозпрягання, суперечкаʼ (*orzpęrti ʽрозпрягти, звільнити від 
чогось, роз’єднатиʼ; *orzrězъ (214) ʽрозсічення, оброблення туші 
тварини, розрізання, розпилюванняʼ; *оrzsěkъ (249) ʽвирубка 
лісуʼ (*orzsěkti); *promyslъ (ЕСУМ, ІV, 597) ʽміркуванняʼ, від 
*promysliti ʽобмірковуватиʼ;*sapъ (V, 178) ʽдихання, сопінняʼ, 
повʼязано чергуванням голосних із *sopěti; *skripъ (287) ʽскрипʼ, 
пор. *skripati ʽскрипіти, хрустітиʼ; *trepotъ/*trepetъ (630) 
                                                
* Повторювані елементи в паспортизаціях джерел опускаються. 
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ʽтремтінняʼ, повʼязані з trepotati/*trepetati ʽтремтітиʼ та багато ін. 
Похідні із суфіксом -ь (<-ĭ): *bojь (ЭССЯ, 2, 167) ‛бій, битва, 
війна, бійкаʼ, співвідносне з *biti (чергування оĭ:);*dělь (5, 9) 
‛поділ, розділення чогосьʼ, твірна основа дієслова *děliti; *grajь 
(7, 102) ‛каркання, крик, шумʼ від *grajati; *jezbojь (9, 17) 
‛розбій, грабіжницький нападʼ, похідне з іменним -o- вокалізмом 
від *jьzbiti ‛перебити, вибити, вбитиʼ; *kopь (38) ‛копання, 
закопуванняʼ (*kopati); *lomь (16, 30) ‛буреломʼ від *lomiti; 
*оrzpašь (31, 122) ‛зорюванняʼ (*orzpaxati, orzpašǫ); *zębь (W-Ś, 
49) ‛весняна оранкаʼ (*zębti, *zębǫ); *dělь (Там само) ‛поділʼ, 
(*děliti) та ін. 

Розглядані суфікси брали активну участь у творенні 
найменувань вчинків людей, проявів їхнього характеру, 
морально-етичних понять, зокрема, суфікс -а (<ā): *gana 
(ЭССЯ, 6, 99) ʽобраза, хула, проступок, безчестя (*ganati); 
*kleveta (10, 14–15–16) ʽзвинувачення, наклеп, доносʼ 
(*klevetati); *оbvěsа (31, 27) ʽобман у зважуванніʼ, (*оbvěsiti); 
*оbvida (47) ʽнесправедливість, підлість, образа, шкодаʼ, 
*оbvideti ʽобразити, нашкодити, приписати комусь 
несправедливу винуʼ; *obkaza (27, 108) ʽхвастощіʼ, *obkazati 
ʽвиявити, заявити, представитися, довести, задемонструватиʼ; 
*orzpusta (34, 186) ʽрозпуста, розпущеність, пустощі, свавілляʼ та 
ін. Деривати з формантом ъ (<-ǒ): *blǫdъ (ЭССЯ, 2І, 126) 
ʽбезпутність, омана, розпуста, блуд, єресь, прелюбодіянняʼ 
(*blędǫ / *blesti); *obkazъ (27, 108) ʽте саме, що *obkazаʼ; 
*orzruxъ (34, 225) ʽрозорення, заколотʼ (*orzrušiti ʽруйнувати, 
розорити, обвалитиʼ); *rǫgъ (ЕСУМ, V, 133) ʽлайка, образа, 
наругаʼ вiд *rǫgati ʽображати, насміхатисяʼ тощо. Похідні з 
суфіксом -ь (<-ĭ): *blędь (ЭССЯ, 2, 114) ‛розпуста, обман, оманаʼ 
від *blęsti / *blędǫ; *jezbojь (9, 17) ‛буйство, буйний вчинок, 
побиттяʼ, пор. *jьzbiti; *оrzpustь (34, 186) ‛розпуста, 
розбещеність, пустощі, свавілляʼ; *lъžь (W-Ś, 49) ‛брехняʼ 
(*lъgati) та ін. 

Серед прасловʼянських реконструкцій вирізняється група 
назв фізичного, психічного стану людини, найменувань 
стосунків у колективі, суспільстві, погодних умов, явищ 
природи, епідеміологічного стану тощо, наприклад, утворення з 
суфіксом -а (<ā): *běda (ЭССЯ, 2, 54) ʽбіда, нещастя, гореʼ, 
співвідносне з *běditi (sę) ʽмучитися, бідуватиʼ; *dokuka (5, 59) 
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ʽнеприємність, досадаʼ від *dokučati / *dokučiti; *dosada (80) 
ʽприкрість, почуття незадоволенняʼ; *drěma (109–110) ʽдрімота, 
сонливістьʼ; *gruda (7, 153) ʽтошнота, відразаʼ, споріднене з 
*gruditi ʽгризти, мучити, псуватиʼ; *lija (15, 102) ʽзливаʼ, (*lijati 
ʽналивати, лити, розливатиʼ); otlьga (ЕСУМ, І, 393) ʽвідлигаʼ 
(*otlьgnǫti ʽполегшити, послабитиʼ); *obida (ІV, 131), певне, від 
*obvideti ʽдивитися мимоʼ; *sъmǫta (V, 331) ʽзбуренняʼ *sъmǫtiti 
ʽзбурити, скаламутитиʼ; *studа (457) ʽпрохолода, свіжість, холод, 
морозʼ *studiti ʽохолоджувати, прохолоджуватиʼ та ін. Близькою 
до цієї групи є найменування хвороб, наприклад: jьzgaga (ЭССЯ, 
9, 27) ʽпечіяʼ, повʼязано *jьzžegt’i чи *jьzžega; *klęka ʽхвороба ніг 
у гусей, жуйних тварин хвороба, епідеміяʼ, співвідносне з 
дієсловами *klękati / *klęčati ʽприсідати на задні ноги, слабнути, 
кульгати, ставати на колінаʼ (10, 31–32); *loma ʽвідчуття ломоти 
в тіліʼ (16, 12) від *lomati; *prokaza (ЕСУМ, ІV, 595) ʽпроказа, 
лепраʼ (*prokaziti ʽзнищитиʼ). Деривати на -ъ (<-ŏ): *borgъ (202) 
ʽстраждання, печальʼ (*bergtʼi ʽберегти, зберігати, 
дотримуватисяʼ), з -о-вокалізмом; *drěmъ (5, 109–110) ʽдрімота, 
сонливістьʼ (*drěmati); *gněvъ (6, 169) ʽгнівʼ (*gněviti ʽсердити, 
гнівитиʼ);*goldъ (6, 199) ʽголодʼ споріднене з *žьlděti; *klopotъ 
ʽклопоти, турбота, шум, стукʼ від *klopotati ʽтурбувати, 
набридатиʼ (10, 70–71); *kolomǫtъ (146–147) ʽсуперечкаʼ 
співвідносне з *kolomǫtіtі ʽмутити, заважати, опечалюватиʼ; 
*morkъ (19, 234) ʽморок, темнотаʼ, (*mъrknǫti); *оrzrostъ (34, 98) 
ʽріст, розквіт, розвиток, розмноження, збільшення, розростання, 
розширенняʼ; *оrzpadъ (107) ʽстан розпаду, розкладанняʼ 
(*оrzpasti / *оrzpadǫ); orzruxъ (225) ʽруйнування, розорення, 
заколотʼ, *orzrušiti ʽзруйнувати, знешкодити, розорити, 
обвалитиʼ; *trusъ (ЕСУМ, V, 658) ʽстрахʼ, повʼязано із *tręsti 
ʽтрястиʼ. Сюди ж і кілька найменувань хвороб: * jьzsъpъ (ЭССЯ, 
9, 75-76) ʽвисип на шкіріʼ співвідносне з *jьzsupti / *jьzsъpǫ та 
*jьzsypati ʽвисипати, вилитиʼ; *klękъ (10, 31–32) ʽте саме, що 
*klękaʼ; *morъ (19, 250) ʽчума, мор, епідемія, смертністьʼ 
(*merti); nabojъ (21, 212) ‛чиряк, набряк, мозольʼ; *primеtъ 
(ЕСУМ, ІV, 573) ʽте що прокинулося, підкинулося (про 
хворобу)ʼ від *(pri)metati тощо. Похідні з суфіксом -ь (<-ĭ): 
*bolʼь (ЭССЯ, 2, 191) ‛печальʼ, від *bolěti; *kapь (9, 151) 
‛крововилив у мозок, апоплексіяʼ, певне, споріднене з *kapiti; 
*kolь (10, 166); ‛біль колючаʼ (*koliti / kolti). 
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Серед прасловʼянських реконструкцій також немало 
найменувань осіб за зовнішніми чи внутрішніми ознаками, 
утворених за допомогою суфікса -а (<ā): *buka (ЭССЯ, 3, 87) 
ʽдурень, відлюдникʼ, *bukati ʽкричати, ревіти, плакатиʼ; *buta 
(101) ʽнерозумна людинаʼ, пор. *butati, ʽштовхати, битиʼ, *butiti 
ʽгордитися, зазнаватисяʼ; *doja (5, 52) ʽгодувальниця, мати 
грудної дитиниʼ від *dojiti ʽдоїти, годувати грудьмиʼ; *lęga 
ʽледащоʼ, похідне від *lęgati ʽлягати, влягтисяʼ (15, 54); *lopa 
ʽненажераʼ, *lopati ʽїсти, лопатися, тріскатисяʼ (16, 36); *mara 
(17, 20) ʽгрязнуля (жінка)ʼ (*marati); *mъda (20, 205) ʽквола, 
немічна людина, ледар, зівака, слаборозвинута дитинаʼ, 
*mъdati / *mъděti ʽпогано робити, марніти, хиріти, тлітиʼ; 
*mymra (41) ʽлюдина, яка повільно й невиразно говоритьʼ 
(*mymrati, *mymrěti /*mymriti); *sluga (ЕСУМ, V, 309), 
співвідносне зі *služiti. Суфікс -ъ (<-ŏ): *drebъ (ЭССЯ, 5, 106) 
ʽмаленька людинаʼ похідне від дієслова *drebiti ʽкришити, 
робити маленькими шматочкамиʼ; *jьzvьrgъ ʽiзгой, вигнанецьʼ 
(*jьzvьrgati, *jьzvьrgti ʽвикидати, народити мертвонародженим, 
спотворювати, вироджуватися, псуватисяʼ); *moтotъ (19, 203) 
ʽзаїка, німий, недотепа, боромотунʼ (*momotati ʽговорити 
нерозбірливоʼ); *оbgurъ (27, 47) ʽнеслух, уперта людинаʼ 
(*obgurěti / *obguriti ʽочманіти, здуріти, остовпіти, затятисяʼ; 
*netęgъ (ЕСУМ, ІV, 80) ʽледача, хвора людинаʼ, від *ne tęgti ʽне 
тягти, не могтиʼ; *smьrdъ (V, 317) ʽпростий селянинʼ, *smьrděti. 
Суфікс -ь (<-ĭ): *blędь (ЭССЯ, 2, 114) ‛розпутна жінкаʼ, 
первинно назва дії з переходом у розряд імен діячів від 
*blesti /*blędǫ; *jezbojь (9, 17) ‛розбійник, злодій, бандитʼ, пор. 
*jьzbiti ‛вибити, вбитиʼ; *jьzrodь (97) ‛виродок, дитя, потомокʼ 
(*jьzroditi); *lynь (17, 35) ‛ледарʼ, *lynʼati ‛ухилятися від роботи, 
тинятися без метиʼ; *manь (203) ‛обманщикʼ, maniti 
‛приманювати, обманювати, спокушатиˮ; оrzpustь (186) 
‛бешкетник, бешкетницяʼ тощо. 

Поміж вторинних найменувань близько десятка назв тварин, 
рослин за характерними ознаками. Деривати з суфіксом -а (<ā): 
*buka (ЭССЯ, 3, 87) ʽчорт, примараʼ від *bukati; *graka ʽгракʼ 
(*grakati) (7, 102–103); *lěza (15, 33–34) ʽвʼюнʼ від *lězti ʽповзти, 
лазити, проникатиʼ; *мuka (20, 178) ʽкороваʼ від *mukati; gaga 
(ЕСУМ, І, 448) ʽвид водоплавної птиціʼ, співвідносне зі 
звуконаслідувальним *gagati тощо. Зрідка трапляються й 
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реконструкти на позначення рослин: *drěma (ЭССЯ, 5, 109–110) 
ʽрослина дрімуча смолянка, *drěmati; *оtava (ЕСУМ, ІV, 231) 
ʽтрава, що виростає на місці скошеноїʼ, повʼязане з *otaviti 
ʽоживити, зміцнитиʽ. Суфікс -ъ (<-ǒ) продукує здебільшого 
назви птахів: *buxъ (ЭССЯ, 3, 81) ʽптах пугач, соваʼ – 
звуконаслідувальне утворення від *buxati; *bъzunъ ʽхрущ, 
джміль, чорний жукʼ – похідне  від звуконаслідувальної основи, 
представленої в дієсловах *bъzati, *bъziti (144); čapъ (ЭССЯ, 4, 
20) ʽчапляʼ від čapаti (4, 20) *grakъ (7, 102–103) ʽворона, гракʼ від 
*grakati ʽкаркатиʼ; *kleskъ/*klestъ (10, 13) ʽпташка горіхівка, 
кедрівкаʼ – віддієслівне утворення від *kleskati ʽплескати, 
клацатиʼ зі збереженням звуконаслідувального статусу; *klopъ 
(71–72) ʽклоп, кліщʼ, похідне з іменним вокалізмом -о- від 
дієслова *klepati; *kokotъ (117–118) ʽпівеньʼ, звуконаслідувальне 
утворення від *kokotati / *kokъtati, пор.* kočetъ, *kogutъ та ін. За 
нашими даними, назв рослин, утворених за допомогою суфікса  -
ъ (<-ŏ), було небагато:*drěstъ (ЭССЯ, 5, 110) ʽводяна рослинаʼ, 
певне, від дієслова *dristati, оскільки ця й близькі до неї 
рослини використовувалися як шлункові ліки; *blekъ (ЕСУМ, І, 
207) семантика, пор. *blekotati, *blekati ʽбелькотіти, невиразно 
говоритиʼ; *omanъ (ІV, 184) семантика від *(о)maniti ʽманитиʼ, 
назву пояснюють тим, що ця рослина має наркотичну дію; 
*хvastъ (VІ, 163) ʽбурʼянʼ, очевидно, від *xvastati ʽхапатиʼ, 
значення ʽбурʼянʼ, мабуть, появилося в тих рослин, що 
чіпляються. З суфіксом -ь (<-ĭ) утворено близько десятка назв 
тварин, наприклад: *klęčь (ЭССЯ, 10, 29–30) ʽпогана коняка, 
клячаʼ від *klęčati; *lynь (17, 35) ʽтварина, що линяєˮ; *molь (19, 
203) ʽміль, маленький метелик, гусениця, що псує переважно 
шерстяні речіʼ, споріднено з *melti / *melǫ. 

Етимологи реконструювали багато іменнників з 
розгляданими суфіксами, що позначають предмети неживої 
природи, серед яких маємо низку назв місцин з суфіксом -а (<ā): 
*cěsta – давній регіоналізм зі значеннм ʽдорогаʼ, укладачі ЭССЯ 
вважають, що cěsta – віддієслівне похідне від *cěstiti ʽчистити, 
зривати листяʼ (ЭССЯ, 3, 188); *dira (5, 30-31) ʽдірка, тріщина, 
свердловина, отвірʼ (*dirati);*dorga (74) ʽдорога, шляхʼ, похідне з 
-о- вокалізмом від дієслова *dьrgati ʽтремтіти, трястися, 
штовхати, підстрибуватиʼ; *dьrbа (219) ʽзорана цілина, дернʼ, 
похідне від *dьrbati ʽшкребти, знімати дернʼ; *jьzvolka (9, 99) 
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ʽпідйом угору, схил гориʼ, похідне від *jьzvelkt’i; *kova 
ʽкаменоломняʼ похідне від *kovati (12, 5); *meta (18, 122) ʽмісце 
закидання рибацьких сітейʼ (*metati);*lopa (16, 36) ʽямаʼ, пор. 
*lopati ʽбити, вдарятиʼ; měta (18, 221) ʽмітка, відмітина, знакʼ 
(*mětiti); oblaza (27, 237) ʽгірська стежина, обхід, обхідна дорогаʼ 
(*oblaziti); *sǫtъka (ЕСУМ, V, 485) ʽстик (у т. ч. дня і ночі); 
проміжокʼ, повʼязане із *(sǫ)tъkǫ, *(sǫ)tykati, *(sǫ)tъknǫti. Суфікс 
ъ (<-ŏ) теж брав участь у творенні локативів за характерними 
ознаками: *brodъ (ЭССЯ, 3, 37) ʽмілке місце, брідʼ, похідне з -о-
вокалізмом від дієслівної основи *bresti (<*bredti), *broditi); 
*glibъ (6, 125) ʽтрясовина, багно, бруд, болотоʼ від *glibati 
«ходити, загрузаючи в багні, снігуʼ; *grǫzъ (7, 151-152) ʽболото, 
багно, трясовинаʼ – іменник, співвідносний з дієсловами *grǫziti 
ʽзанурювати, загрузатиʼ, *gręznǫti *jezgybъ (9, 33) ʽпідвищення, 
згин, складка, злом, закрутʼ (*jьzgybati); *jьzlogъ (43) ʽсхилʼ 
(*jьzlegt’і ʽвилягтисяʼ); *klonъ (10, 68) ʽухил, пагориста 
місцевістьʼ (*kloniti); *kopъ (11, 28) ʽкар’єр, місце роботиʼ 
(kopati); *logъ (15, 248-249) ʽмісце лежання, улоговина, цілина, 
занедбане полеʼ пов’язанне з *legt’i, *ležati ʽлежатиʼ; obklonъ (27, 
125) ʽзгин, поворот, ріки (дороги), схилʼ (*obkloniti (sę) 
ʽнахилити, зігнутиʼ; *obkosъ (154) ʽобкошене місце, пропуск при 
косінніʼ (оbkositi); *obkrǫgъ (185) ʽокруга, околиця, округʼ 
(okrǫžiti); *obvorъ (31, 93) ʽзагороджене поле, загороджений 
вигін для тварин, загороджена ділянка, паркан, хлів для тваринʼ 
(*obverti); *orzcěpъ (33, 23) ʽрозщелина, тріщина, щілинаʼ від 
*orzcěpiti ʽрозщепити, розділитиʼ; virъ (ЕСУМ, І, 379) ʽвирʼ від 
*vъrěti; *оmǫtъ (ІV, 189) ʽковбаня, вирʼ, повʼязано з *оmǫtiti  ʽ(за-
)мутитиʼ;*tokъ (V, 578) ʽутоптане для молотьби місцеʼ від *tekti 
ʽбігти, тектиʼ; *tъlo (583) ʽдно, основа, ґрунтʼ, повʼязане із 
*(s)tъlati ʽрозстилатиʼ. Досить широко представлені просторові 
назви (переважно за характерними ознаками денотатів) з 
суфіксом -ь (<-ĭ): *garь ‛випалене місцеʼ, похідне від дієслова 
*gorti чи співвідносне з ітеративом *garati (ЭССЯ, 6, 102–103); 
*glibь (125) ‛трясовина, багноʼ; від *glibati ‛ходити, грузнучи в 
грязюці, снігуʼ; *grǫzь (151) ‛багнисте місце, болотоʼ споріднене 
з *grǫzъ, але безпосередньо співвідносне, на думку укладачів 
ЭССЯ, з *grǫziti; *lomь (16, 30) ‛місце в лісі, завалене сухими 
деревамиʼ (*lomiti); *metь (18, 122) ‛місце закидання рибацьких 
сітейʼ (*metati); *obvortь (96) ‛межа між полямиʼ; *оrzpašь (34, 
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122) ‛зорана земля, ділянкаʼ (*orzpaxati / *orzpašǫ ); *čistь (W-Ś, 
49) ‛очищене місце, місце, звільнене від зарослівʼ (čistiti); *zębь 
(Там само) ‛поле, зоране під сіяння весноюʼ (*zębti / *zębǫ). 

За допомогою цих суфіксів утворено немало найменувань 
інструментів, їхніх складників: наприклад, з формантом -а (<ā): 
*dęga (ЭССЯ, 5, 24) ʽсупоня, ремінь для переноски вантажівʼ, 
повʼязано з *dęgt’і ʽтягнути, рухатисяʼ; dьrma ʽграблі, боронаʼ від 
*dьrmati ʽтрусити, розкачувати, тримати в рукахʼ(223); *kova 
ʽобух сокири, підковаʼ (*kovati) (12, 5); *obkrǫta (27, 189) 
ʽзнаряддя для оранняʼ (*obkrǫtiti ʽповернути, обкрутити, 
обвʼязатиʼ); *оrzměra (34, 23) ʽприлад для вимірюванняʼ 
(*orzměriti);*оrzpona (37) ʽприлад, на якому розтягують сукноʼ 
(*orzpęti); *оrzpora (139) ʽрозпорка, гальмо в повозціʼ (*orzperti); 
*prǫgа (ЕСУМ, ІV, 616) ʽдеталь ткацького верстатаʼ, повʼязано 
чергуванням з *pręgti ʽнапружувати, натягуватиʼ; struga (V, 450) 
ʽчовен», очевидно, повʼязане з *strъgati ʽстругатиʼ тощо. Суфікс 
ъ (<-ŏ): *bodъ (ЭССЯ, 2, 154) ʽвістря, штик, колючкаʼ; *botъ 
(225) ʽвеликий дерев’яний молот, кийок, бовтʼ (*botati); *britъ (3, 
32) ʽвістря, лезоʼ співвідносне з *briti ʽголити, стригти, сіктиʼ; 
*bъltъ (120) ʽстріла, метальна зброя, снаряд, яким лякають 
рибуʼ(*bъltati ʽзаважати, мутити, бовтатиʼ); čukъ (4, 132) ʽмолот, 
молотокʼ від дієслова *čukati ʽбити, стукати вдарятиʼ; *dьlbъ (5, 
206–207) ʽдолотоʼ, похідне від *dьlbti ʽдовбатиʼ; *xlǫdъ (8, 39) 
ʽпалка, жердина, острога, хворостинаʼ (*xlędnǫti ʽбити палицеюʼ); 
jьzrazъ (9, 66) ʽколодки в чоботарів, прищепаʼ (*jьzraziti 
ʽпоказати, вирізати, витягнути ривкомʼ); *klepъ (10, 10–11) ʽте, 
чим відбивають косуʼ *klepati ʽбити в било, клепало, відбивати 
косу, сапу, сокиру на наковальні, куватиʼ; *kovъ (12, 14–15) 
ʽпідкова, окови, наковальня, металʼ (*kovati ʽкувати, підковувати, 
заковувати, в кайданиʼ); *lękъ (15, 63) ʽпастка, петля, сильцеʼ 
(*lękti чи *lękati ʽставити сильця на птахів, ставити пасткуʼ); 
obkovъ (27, 156) ʽкайдани, скаба, обручʼ (*obkovati); batъ (ЕСУМ, 
І, 149) ʽпалкаʼ (*batati ʽбити, рубатиʼ); čepъ (330) ʽзатичка, чан, 
чіп тощоʼ (*čapati ʽчіпляти, хапатиʼ); *pero (ІV, 352), повʼязане з 
*perti ʽпертиʼ; *prǫgъ (616) ʽте саме, що prǫgаʼ, *smykъ/smukъ 
(V, 320) ʽпалка, дрючок, очищена гілкаʼ, повʼязане зі *smykati 
тощо. Із суфіксом -ь (<-ĭ) таких назв трапляється дещо 
менше:*cěpь (ЭССЯ, 3, 187) ‛ланцюгʼ, *cěpiti ‛різати, рвати, 
нести, тягнути, рубатиʼ; *metь (18, 122) ‛предмет метанняʼ 
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(*metati); *obgrebь (27, 29) ‛ніж для очищення мотик (скребок)ʼ 
(*obgrebti); *orzponь (34, 37) ‛прилад, на якому розтягують 
сукно, лук, розпоркаʼ (*orzpęti); *potačь (ЕСУМ, ІV, 539) 
‛прилад для намотування нитокʼ (*potačаti (ітератив), *рotočiti 
‛повертітиʼ); *lęčь (W-Ś, 49) ‛сильцеʼ (*lękti / lekǫ).  

Серед девербативів виявлено немало назв речовин, 
матеріалів, продуктів харчування і т. ін. Утворення з суфіксом  
-а (<ā): *drasta (ЭССЯ, 5, 103) ʽперегній, тріска, сміттяʼ (*drastiti 
ʽбити, дряпатиʼ); *ěda (6, 38) ʽїжаʼ;*gręza ʽгрязьʼ, співвідносне з 
*gręzati ʽзанурюватися, грузнутиʼ (7, 124);*jьztrava (9, 80–81) 
ʽїжаʼ від *jьztraviti ʽзʼїсти, переварювати їжуʼ;*jьzvara (89) ʽсир; 
сметана, слаба горілка, кипʼячене молоко, сивороткаʼ; *jьzvolka 
(99) ʽекстракт, витяжкаʼ (*jьzvelkt’i ʽвитягнутиʼ);*l’uxa (15, 206–
207) ʽпоганий напій, бурдаʼ (*l’uxati ʽжадібно пити, глитатиʼ); 
*loča ʽрозведена борошном вода, яка дається свиням, пійлоʼ 
(*ločiti ʽхлебтатиʼ) (244 ); měša (18, 210) ʽсуміш; їжа, яка є 
сумішшю чогосьʼ (*měšati); *obgrva (27, 34) ʽпаливоʼ; 
*obpǫka/*obpuka (29, 9) ʽчерепок, черепиця, цеглаʼ; *skvarа 
(ЕСУМ, V, 268) ʽчадʼ, повʼязане зі *skverti ʽрозтоплюватиʼ; 
*smola (326) ʽсмола, варена смола, вар; живицяʼ, очевидно, 
повʼязане чергуванням голосних зі *smaliti ʽсмалити, пекти, 
закопчуватиʼ, *smel-ti ʽпалити, тліти, жаріти; повільно горітиʼ. 
Деривати з суфіксом -ъ (<-ŏ): *drobъ (ЭССЯ, 5, 119–120) ʽсічка, 
труха, дрібні частини чогосьʼ співвідносне з *drobiti ʽдробити, 
розламувати, крушити, ламати, розбивати на дрібні частиниʼ; 
*jьzvarъ (9, 90) ʽвідвар, щойно зварений холодецьʼ (*jьzvariti); 
*kadъ ʽкопченинаʼ (*kaditi) (111); mazъ (18, 23) ʽмазь, замазка, 
штукатуркаʼ (*mazati ʽмазати, бруднити, штукатуритиʼ); *muzgъ 
(20, 202) ʽсік дерева, місиво, грязь, мулякаʼ (*muzgati ʽмазати, 
забруднюватиʼ); *mъzgъ (21, 19) ʽгниль, тляʼ співвідносне з 
*mъzgnǫti ʽмарніти, сиріти, гнитиʼ; *obkropъ (27, 182) ʽукроп, 
відвар з укропу, гаряча вода, кип’ятокʼ (*obkropiti ʽокропити, 
зволожити, оббризкатиʼ); *orzsolъ (ЕСУМ, V, 113) ʽсолона 
рідинаʼ (*(orz)soliti). Сюди ж можна віднести найменування 
легких субстанцій, пов’язаних зі змінами матерії: *bъlkъ (ЭССЯ, 
3, 118–119) ʽвогонь, полум’я, пожежа, спалахʼ (*bъlkati ʽпалати, 
спалахуватиʼ); čadъ (4, 9) ʽчад, дим, угарʼ, споріднене із *kaditi з 
пом’якшенням ka- >čа-), пор.* kadъ (9, 111) ʽчад, димʼ; čurъ 
(134) ʽдим, чадʼ від čuriti ʽдиміти, чадитиʼ; *obkurъ (27, 214) ʽдим, 
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яким підкурюють бджіл, димове багаття для захисту від комарівʼ 
(*obkuriti); *skvarь (ЕСУМ, V, 268) ʽчадʼ, повʼязане зі *skverti 
ʽрозтоплюватиʼ та ін. Похідні з суфіксом -ь (<-ĭ): čаdь (ЭССЯ, 4, 
10), співвідносне з čadъ, від *kaditi; *garь ʽгарь, попіл, щось 
горілеʼ, імʼя з продовженим кореневим голосним, похідне від 
дієслова *gorti чи ітератива *garati (6, 102–103); *gręzь ‛грязь, 
нечистотаʼ, співвідносне з дієсловом *gręznǫti ‛занурюватися, 
утопати, увʼязнутися в чому-небудьʼ (7, 125); *ločь (15, 244) 
ʽрозведене водою борошно для свиней, пійло, бурда, помиїʼ, 
похідне від дієслова *ločiti; *mazь (18, 34) ʽмазь, жир, сало, 
дьоготь, змазувальний матеріалʼ (*mazati); *obgordь (27, 7) ʽте, 
чим обгороджуютьʼ. 

У досліджуваний період, судячи за реконструкціями, немало 
було найменувань споруд, будівельних конструкцій, їхніх 
елементів, деталей, що мали з суфікс -а (<ā): *dolba (ЭССЯ, 5, 
59–60) ʽжолоб, паз в дереві, отвір, виямкаʼ, похідне з -о- 
вокалізмом від дієслова *dьlbati / *dьlbti / *dьlbiti чи первинного 
*delbti ʽдовбати, видовблюватиʼ; *jezgorda (9, 30) ʽбудова, тин, 
загорожаʼ, певно, від *jьzgorditi; *obgorda (27, 7) ʽмісто, фортеця, 
огорожа; *obkapa (102) ʽводостік, жолоб, скат даху для стоку 
дощової води, навіс над чим-небудьʼ (*obkapati); *obklada (111) 
ʽогорожа, обшивкаʼ (*obkladati); *оbkroma (181) ʽкарниз, перила, 
рамкаʼ (*okromiti ʽстесати, оббити, зробити рамкуʼ); 
obvęza/obьvęza (31, 45) «верхня частина плоту з верби (паркан)ʼ 
(obьvęzati); *nora (ЕСУМ, V, 111) ʽнораʼ (*noriti, *nerti 
ʽпоринати, занурювати, топитиʼ). Пор. деривати з формантом ъ 
(<-ǒ): *borgъ (ЭССЯ, 2, 202) ʽяма, дах на чотирьох стовпахʼ 
співвідносне з *bergtʼi ʽберегти, зберігати, дотримуватисяʼ, з -о-
вокалізмом, ідеться про співвідносність, а не похідність, 
оскільки може це слово має праіндоєвропеську давність; *gordъ 
(7, 37) ʽмісто, фортеця, огорожа, замок, парканʼ;*grobъ (133) 
ʽмогила, склеп, гробниця, яма для чогось, рівʼ(*grebti); *kapъ (9, 
149–150) ʽводостік, жолобʼ (*kapati ); *obgordь (27, 7) ʽогорожа, 
загорідка, парканʼ; *оbklepъ (119) ʽзасув дверний, віконний; зруб 
колодязяʼ (*obklepati / *obklepіti); *оbvęzъ (31, 45) ʽверхня 
частина плоту з вербиʼ (*obьvęzati ʽобвʼязати, перевʼязатиʼ); 
*pritvorъ (ЕСУМ, ІV, 580) ʽприбудоваʼ, від *pritvoriti 
ʽприбудувати; *strugъ (V, 450) ʽчовенʼ, очевидно, повʼязане з 
*strъgati ʽстругатиʼ та ін. Дериватів такого семантичного типу з 
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суфіксом -ь (<-ĭ) виявлено менше: obgordь (ЭССЯ, 27, 7) 
‛огорожа, загорідка, парканʼ, *obkladь (111) ‛огорожа, обшивкаʼ 
(*obkladati ‛обкладати закриватиʼ); *obklepь (119) ‛зруб 
колодязяʼ (*obklepati / *obklepіti ‛окувати з усіх боківʼ) та деякі 
ін. 

Виразною є група найменувань залишків, відходів від чогось 
з суфіксом -а (<ā): *dropa (ЭССЯ, 5, 125) ʽвиноградні вичавкиʼ, 
повʼязано з *drapati ʽдрати, вищипувати, рватиʼ; *drozga (128) 
ʽокалина, тріскиʼ (*drozgati ʽмісити, давити, товктиʼ); *jьzgara (9, 
27–28) ʽте, що залишилось після вигоряння масла, окалина, сажа, 
попілʼ (*jьzgorěti); *mǫta (20, 139) ʽвиноградні вичавки, осад, 
відстійʼ, похідне з -о- вокалізмом від кореня з -е- вокалізмом 
*mętǫ / *męsti; *оbkuja (27, 210) ʽзалізні обломки, відходи, 
вигарки, шлак, окалина, стружка при обробці металуʼ (*obkujǫ, 
*obkuvati); *оbvěja (31, 20) ʽвідходи при віянні, половаʼ, *оbvějati 
ʽобвіювати, обдувати вітром, продуватиʼ та ін. Не менш 
представницькою є група номенів на -ъ (<-ǒ): *drebъ (ЭССЯ, 5, 
106) ʽвичіски шерсті, льону, конопліʼ, від дієслова *drebiti, 
ʽкришити, робити маленькими шматочкамиʼ; *jьzmetъ (9, 45-46) 
ʽсміття, хлам, непотрібна річ, покидькиʼ (*jьzmesti, *jьzmětati 
ʽвикинути, вимести, вигребтиʼ); *jьzgarъ (27–28) ʽте, що 
залишилось після вигоряння масла, окалина, сажа, попілʼ 
(*jьzgorěti); *obgrebъ (27, 29) ʽвичіски куделі чи льонуʼ 
(*obgrebti). Пор. також деривати на -ь (<-ĭ): *jьzgarь (ЭССЯ, 9, 
27-28) ‛те, саме, що *jьzgaraʼ; *mǫtь (20, 139) ‛те саме, що 
*mǫtаʼ; *obgrebь (27, 29) ‛вичіски куделі чи льону» (*obgrebti); 
*obvějь (31, 20) ‛те саме, що *оbvějaʼ (*оbvějati); *оrzmajъ (34, 5) 
‛розмарин, те, що розвівається, чудодійне зілляʼ від *orzmajati 
‛розвіяти, розсіяти, розігнати, розпуститисяʼ. 

Представницькою є також група іменників на позначення 
одягу, взуття, військових обладунків, їхніх деталей. Деривати із 
суфіксом -а (<ā): *dęga ʽсупоня, реміньʼ, співвідносне з *dęgt’і, 
пор. складення *obdęgati (ЭССЯ, 5, 24); *kotul’a ʽдеталь одягу 
чи кінської збруїʼ, співвідносне з *kotul’ati ʽкотити, катати, 
валятиʼ (11, 208–209); *obxvota (27, 90) ʽвид спідниці, жіночого 
верхнього одягуʼ (*obxvotiti ʽохопитиʽ); *оbklopa (125) ʽброня, 
панцир, кольчугаʼ, *оbklopiti ʽпокрити, закрити, покрити бронею, 
панциром, одягти кольчугу, панцирʼ; оbkrǫga (185) ʽголовний 
платокʼ (*okrǫžiti); *obkrǫta (189) ʽодяг, сукняʼ *obkrǫtiti 
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ʽобгорнути, обвити, одягнути, нарядитиʼ; *оbvora (31, 92) ʽвид 
взуття; оборка, сборка в одязіʼ, *obverti ʽсунути, всунути, 
пробратисяʼ; *riza (ЕСУМ, V, 75) ʽодяг, верхній одягʼ, певне, від 
*rězati ʽрізатиʽ; sъvita (193) ʽсукно, одягʼ повʼязане зі *(sъ)vitі 
ʽвити, звиватиʼ. Девербативи з суфіксом ъ (<-ŏ): gyzdъ (ЭССЯ, 7, 
223) ʽприкраса, нарядʼ, споріднене з *gyzdati ʽприкрашати, 
наряджатиʼ; obdybъ (27, 57) ʽверхній одяг, теплий одягʼ 
(*obgybati, *obgъbnǫti ʽобвивати, завернутиʼ); *obklopъ (125) 
ʽброня, панцир, кольчугаʼ (*оbklopiti ʽпокрити, закрити, покрити 
бронею, панциром, одягти кольчугуʼ); *obkrasъ (169) ʽприкраса, 
окрасаʼ, *obkrasiti ʽприкрасити, привести в порядок, нарядитиʼ; 
obkrǫgъ (185) ʽголовний платокʼ; *оbvelkъ (31, 10) ʽодяг, оправа, 
костюмʼ (*оbvelktʼi (sę)); *рojasъ (ЕСУМ, ІV, 549) від *pojasiti 
ʽоперізувати, оперезатиʼ. Дериватів на -ь (<-ĭ) такого 
семантичного типу виявлено небагато: *kootulь ʽдеталь одягу чи 
кінської збруїʼ, співвідносне з *kotul’ati ʽкотити, катати, валятиʼ 
(ЭССЯ, 11, 208–209); *оbvěsь (31, 27) ʽзавіса, фіранкаʼ (*оbvěsiti 
ʽповісити білизну для сушінняʼ); derь (W–Ś, 49) ʽподертий одяг, 
шматтяʼ (*derǫ, *dьrati) та деякі ін. 

Усі розглядані суфікси також брали участь у продукуванні 
різного роду віддієслівних іменувань результатів розумової та 
інтелектуальної діяльності, соматичних, параметричних назв, 
номенів, що стосуються економічної діяльності (мита, податки, 
побори, проплати) та деякі інші. Невелика кількість 
відіменникових та відприкметникових дериватів мала, як 
правило, такі ж значення, як і в девербативів. Загалом же треба 
відзначити, що кількість вторинних найменувань – іменників із 
конкретним значенням, що позначали номени живої й неживої 
природи – не поступалася абстрактним назвам.  

До протонульсуфіксальних дериватів слід віднести й 
деривати з суфіксами, що мали йотовий складник. У суфіксах   -
ja та -jь йот у сполученні з негубними приголосними в 
праслов’янський період асимілювався попереднім приголосним 
і зникав, а сполучення губних з j на початку слова переходило в 
сполучення губних з l [7, с. 53]. Процес зміни приголосних з 
наступним j був завершений у праслов’янській мові [3, с. 104 та 
ін.], унаслідок чого відбулася дефонологізація йота. Перед 
дослідниками мови постає питання глибини відтворення форми 
твірної основи. Розмежування мети й завдань етимологічного і 
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словотвірного аналізів спричинило те, що згадані похідні 
іменники вважають нульсуфіксальними дериватами [див., 
наприклад, 5, с. 48; 8, с. 5], оскільки введення елемента j в 
утворення типу гуща (gust-j-a), суша ( such-j-a), які в 
синхронічному плані мають лише нульовий суфікс, є не що 
інше, як історичний коментар, але ні в якому разі не синхронна 
морфонологічна презентація [6, с. 308]. Отже, нульсуфіксальна 
деривація іменників суттєво збагатилася за рахунок суфіксів -ja 
та -jь. 

Розглядані форманти належать до протонульсуфіксальних 
афіксів, які в прасловʼянській мові мали специфічний характер, 
вони поєднували в собі дві функції: словотвірну й флексійну, 
тобто виконували роль дериваційних формантів і одночасно 
вказували на належність дериватів до певного типу 
відмінювання. Тематичний суфікс поступово втрачає своє 
словотвірне значення [8, с. 12–13], згодом він повністю 
поглинувся флексією. У писемних памʼятках української мови з 
найдавніших часів такі структури вже відносять до 
нульсуфіксальних. Пʼять прасловʼянських матеріально 
виражених формантів злилися в одному нульовому суфіксі. Це 
зумовило його стійкість, конкурентноспроможнність серед 
інших словотворчих засобів. Кількість утворень з цим суфіксом 
в українській мові постійно збільшується, «нульовий суфікс […] 
формує розгалужену систему словотвірних типів у межах трьох 
словотвірно-семантичних полів – абстрактності, предметності та 
абстрактності» [4, с. 16], до того ж «функціональна активність 
нульсуфіксальних дериватів спричинена їхньою потужною 
впливовою силою – експресивністю» [2, с. 17]. 

Первинні й вторинні назви, треба думати, часто 
функціонували паралельно на всіх часових і територіальних 
просторах Славії, причому одні й ті ж деривати могли входити 
до різних словотвірних (лексико-словотвірних) типів. Різні 
суфікси із числа розгляданих нерідко творили іменники з 
ідентичним значенням типу *běžа – běgъ ʽбігʼ; *obkopа – *obkopъ 
ʽокопування кукурудзи, час, коли окопують кукурудзуʼ; *lomъ – 
*lomь ʽспустошення, ламанняʼ, *klęka – *klękъʼ ʽхвороба ніг у 
гусей, жуйних тварин хвороба, епідеміяʼ тощо. Їхню точну 
локалізацію в прасловʼянських діалектах можна встановити 
шляхом подальших порівняльно-історичних досліджень. Однак 
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сучасні паралелі типу українських хід – хода дозволяють 
припускати, що такі варіанти могли функціонувати в одних і тих 
самих прасловʼянських діалектах.  

Отже, зароджена в надрах прасловʼянської мови, 
нульсуфіксація стала вагомим фрагментом української 
словотвірної системи, яка впродовж усього писемного періоду 
української мови справила значний вплив на формування цієї 
системи, упорядкування її елементів. 
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Petro Bilousenko 

The Old Slavonic Origins 
of the Zero-Suffixal Derivation of Ukrainian Noun 

The composition of the derivative nouns with the suffix ъ (<-ǒ), -ь (<-
ĭ), -а (<ā) in the Old Slavic language and their value were determined. It 
was also shown what secondary specific semantics derivatives with primary 
abstract value developed. It was found that these formants in the Old Slavic 
language had specific nature: they served as derivative means while 
derivatives indicated belonging to a particular type of declension. 
Subsequently, the thematic suffix was completely absorbed by inflection and 
the suffix began to serve a formant role, lacking material expression. Old 
«alive» suffixes -jai-jь moved to null suffix on the Old Slavic ground, 
where j disappeared in the structure of a word and vanished, causing in 
non-labial combination of consonants a number of interchanges, and in 
labial consonants it caused the appearance of l. The majority of these Old 
Slavic word formations moved to the Ukrainian language, making 
precedent of creating new zero-suffixal substantives with the wide range of 
lexical word forming meanings. 

Key words: thematic suffix, primary word forming meaning, de-
phonologization of j, morphological interchanges. 


