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Українськими відповідниками російських 
дієслів „добывать / добыть” є такі: „добувати 
/ добути” (про корисні копалини — ще „видо-
бувати / видобути”) [1, с. 58]. Дійсно, обидві 
пари дієслів мають значення „виймати, витя-
гувати звідки-небудь” [2, с. 133, 308]. Але у 
дієслів видобувати / видобути є також значен-
ня „вибирати з надр землі (корисні копалини)” 
[2, с. 133, 308]. Тому не дивно, що, коли йдеть-
ся про загальну назву процесу стосовно корис-
них копалин, перевагу надають дієслову недо-
конаного виду „видобувати” та похідному від 
нього іменнику „видобування”, який означає 
те саме, що й це дієслово. Це знайшло своє від-
биття в словниках [3, с. 168; 4, с. 138] та держа-
вних класифікаторах [5, п. 75.020, 75.180.10;  
6, п. С СА 11.10.1, С СА 11.10.2, С СА 11.20.0; 
7, п. С 11; 8, п. 11.20.1, 11.20.11]. 

Відповідно, коли йдеться про завершений 
процес стосовно корисних копалин, то слід 
вживати дієслово доконаного виду „видобути”. 
Словники „золотого десятиліття” (наприклад, 
[9, с. 62; 10, с. 19]) фіксували також утворений 
від цього дієслова іменник „видобуття”, який 
означає те саме, що й це дієслово. Цей віддіє-
слівний іменник повернувся в новітні словники 
[2, с. 133; 11, с. 78], хоча його вживають значно 
рідше, ніж спільнокореневий іменник „видобу-
вання”. 

Пасивний дієприкметник „видобутий” 
(рос. добытый [12, с. 223]) утворився від діє-
слова доконаного виду „видобути”. Цей діє-
прикметник є традиційним, його фіксують ще 
радянські словники, наприклад, [13, с. 76].  
Отже, „видобута нафта” (рос. добытая нефть 
[14, с. 81], англ. produced oil [15, с. 309]) — це 
нафта, яку вже видобули. 

 

Теж традиційним [16, с. 62] є віддієслівний 
прикметник „видобувний”, якому у російсько-
українських та українсько-російських словни-
ках [4, с. 138; 12, с. 223; 16, с. 62; 17, с. 35; 18,  
с. 114] ставлять у відповідність російський діє-
прикметник „добывающий” у значенні при-
кметника. Виходячи з цього, можна зрозуміти 
словосполуку „видобувна свердловина” (рос. 
добывающая скважина [14, с. 133; 19, т. 2,  
с. 378], англ. producing well [20, т. 2, с. 624], 
production well [19, т. 2, с. 378]) — це свердло-
вина, призначена видобувати газ, нафту тощо*. 
Але в цих самих словниках [14, с. 81; 19, т. 2,  
с. 126] подано словосполуку „видобувна нафта”, 
російським (англійським) відповідником якої є 
„добываемая нефть” (produced oil), тобто це 
нафта, яку видобувають. Крім того, в [14, с. 45] 
прикметник „видобувний” уживають у тре-
тьому значенні — українські словосполуки 
„видобувні запаси” та „невидобувні запаси” 
подано як відповідники російського „извлека-
емые запасы” та „неизвлекаемые запасы”. 

Чи правильно вживати один і той самий 
український віддієслівний прикметник у трьох 
різних значеннях: призначеного видобувати 
(тобто рос. „добывающий”), такого, що його 
видобувають (тобто рос. „добываемый”) та 
такого, якого можна або не можна видобути 
(тобто рос. „извлекаемый” та „неизвлекае-
мый”)? 

На нашу думку, це суперечить основним 
вимогам до термінології: по-перше, вимозі од-
нозначної відповідності між терміном і понят-
тям [21, п. Г.4]; по-друге, треба вживати всі мо-
вні засоби за своєю прямою призначеністю [22, 
п. 5.1.1], тобто властивості — прикметниками, 
а ознаки стану, спричиненого процесами — 
дієприкметниками [21, п. Г.9.8]. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЩО ТАКЕ ВИДОБУВАНА, ВИДОБУТА ТА ВИДОБУВНА НАФТА? 
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_______________ 

*  Цікаво, що в [15, с. 485] для англійського producing well запропоновано такі українські відпові-
дники: „експлуатаційна (продуктивна) свердловина”, хоча в [19, т. 2, с. 378] поняття „експлуа-
таційна свердловина” розтлумачено ширше. 
 



№ 1(18) • 2006 Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ 
 

 102 

У якому ж значенні треба залишити при-
кметник „видобувний”? 

У словосполуці „видобувна свердловина” 
прикметник позначає активну дійову власти-
вість (призначеність чи здатність виконувати 
дію). Якщо виходити з моделей словотворення, 
застандартизованих в [21, п. Г.9.3], то для при-
значеності та здатності видобувати потрібно 
вживати прикметник „видобувальний”, але 
поки цей прикметник не фіксує жодний слов-
ник. 

У словосполуці „видобувна нафта” при-
кметник позначає ознаки стану об'єктів, спри-
чиненого дією на них суб'єктів (перебуванням  
у недоконаному процесі), тобто його вжито  
в дієприкметниковому значенні. Згідно з [21,  
п. Г.9.8] такі ознаки потрібно позначати пасив-
ними дієприкметниками недоконаного виду, 
утвореними від дієслова недоконаного виду. У 
нашому випадку від дієслова „видобувати” 
можна утворити пасивний дієприкметник „ви-
добуваний”. Цей дієприкметник-новотвір поки 
що зафіксовано лише в словнику [18, с. 114]. 
Більше поширення набув спільнокореневий діє-
прикметник „добуваний” зі значенням „якого 
добувають зараз”. Його фіксують такі новітні 
словники [2, с. 308; 11, с. 175; 18, с. 114; 23,  
с. 108]. Від цього дієприкметника утворено аб-
страктний іменник „добуваність” [2, с. 308; 11, 
с. 175]. 

У словосполуках „видобувні запаси” та 
„невидобувні запаси” прикметник „видобув-
ний” позначає здатність піддаватися (не підда-
ватися) впливові суб'єкта дії, що повністю від-
повідає словотвірним моделям, застандартизо-
ваним у [21, п. Г.9.4]. Тобто прикметник „ви-
добувний” потрібно вживати як відповідник 
англійського прикметника mineable (рос. имею-
щий промышленное значение [24]). Цей при-
кметник англо-російські нафтогазові словники 
фіксують у таких словосполуках: mineable  
reserves та mineable resources (рос. извлекае-
мые запасы) [24]. 

Висновки 
1. Виходячи з вимоги однозначної відпові-

дності між терміном і поняттям [21, п. Г.4] не 
можна вживати український віддієслівний при-
кметник „видобувний” у трьох протилежних 
значеннях: призначеного видобувати (тобто 
рос. „добывающий”), такого, що його видобу-
вають (тобто рос. „добываемый”) та такого, 
якого можна або не можна видобути (тобто 
рос. „извлекаемый” та „неизвлекаемый”). 

2. Виходячи з вимоги вживати всі мовні за-
соби за своєю прямою призначеністю [22,  
п. 5.1.1] та словотвірних моделей, застандарти-
зованих в [21, додаток Г], потрібно: 

а) для дійових властивостей вживати від-
дієслівні прикметники, причому для призна-
чення видобувати — „видобувальний”, а для 
здатності бути видобутим — „видобувний”. 
Отже, відповідником російського „добываю-
щая скважина” та англійського producing well 
правильно вживати термін „видобувальна 
свердловина”. А відповідником російських 

термінів російського „извлекаемые запасы” 
(англ. mineable reserves та mineable resources 
[24]) та „иеизвлекаемые запасы” (англ. unre-
coverable reserves [24]) є українські словоспо-
луки „видобувні запаси” та „невидобувні  
запаси”. Тому український термін „видобувна 
нафта” та „невидобувна нафта” слід уважати 
відповідниками російських термінів „извлека-
емая нефть” та „неизвлекаемая нефть” 
(англ. nonrecoverable oil [24]); 

б) ознаки стану, спричиненого процесами, 
потрібно позначати дієприкметниками [21,  
п. Г.9.8]. Тобто нафту, яку зараз видобувають, 
потрібно називати видобуваною, а нафту, яку 
вже добули, — видобутою. 

3. Такий підхід забезпечує виконання ще 
однієї вимоги до термінології — системності, 
тобто чітко відображає відношення кожного 
поняття з пов'язаними з ним поняттями [21,  
п. Г.б]. 
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