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Мета: дослідити 
первісне значення та 
семантичну еволюцію 
назви «Україна» 



Протягом багатьох років продовжується дискусія щодо 
значення та розвитку назви «Україна», однак лише 
нещодавно вона була перенесена на наукову площину. 
Журналісти та учені намагаються розв’язати цю 
проблему та дослідити її. 



Первісне значення слова «Україна» (за Рудницьким): 
«межівна земля», 
«частина землі», 
«земля, країна, держава», 
«країна українського народу». 
 



Причиною переходу від «межівної землі» до власної 
назви Україна є розвиток козацтва. Саме козацькі землі 
стали центром національного розвитку всієї країни. 
Суверенна держава Б. Хмельницького була козацькою за 
своєю назвою і за своєю сутністю. Тому назва України як 
козацької землі – козацької держави поширилася на 
цілу Гетьманщину. 



В українському фольклорі також панує уявлення, що 
«Україна» означає «козацька земля». Але також є і друг 
значення цього слова: «Слово Україна має в народній 
мові й загальне значення, в розумінні характеристики 
краю, що складається з широких, рівних ланів з 
невеличкими перелісками». 



Виходячи з українського фольклору, Шевельов 
зазначає, що інтерпретація двох інших факторів стає 
далеко переконливіша. А саме: 
1) Мова Шевченка – Шевченко йшов за узвичаєними 
історичними уявленнями: спершу було поняття й 
термін козак, слово Україна на позначення козацької 
землі з’явилося пізніше. 



2) Псевдонім Лесі Українки – вибір цього псевдоніма 
можна пояснити пан-українським патріотизмом поетеси. 
Л. Косач хотіла підкреслити, що вона не з Червоної Русі, а 
з іншої національної території – з козацьких земель. 
Наприкінці Лесиного життя слово Україна набуло 
всенаціонального значення, але тоді вже не було сенс 
змінювати псевдонім. 



З невпинним поширенням назви України також з’явився 
термін Малоросія, який набув зневажливого 
забарвлення, хоча й виник у самій Україні з боку 
окупантів, зокрема росіян. Цей термін ще в XIX ст. 
використовувався такими видатними особами, як 
Потебня чи Михальчук і навіть  А. Кримський (XX ст.). 



Таким чином, значеннєвий розвиток слова й назви 
Україна є досить простий: 
1) XI ст. – «межівна земля» 

2) XVI-XVII ст. – а) «країна, місцевість», б) «козацька 
земля» 

3) XIX ст. – назва української національної території та 
держави. 
 



Висновки: 

Юрій Шевельов дослідив праці багатьох 

мовознавців. Та все ж, питання про 

походження назви «Україна», її первісне 

значення та семантичну еволюцію ще і досі 

є не до кінця розкритими і потребують 

подальшого детального вивчення та 

дослідження. 
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