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MODERN LEXICOGRAPHY AS A LINGUISTIC OBJECT
The article gives the analysis of contemporary works on theoretical lexicography and rewiews the approaches of different scientists to the term “lexicography”.
Key words: lexicography, dictionary, macrostructure, microstructure.

ÃÓ‚Ì‡ ÏÓÁ‡øÍ‡
КУБКА І КУБКУ
У спорті Кубок (Суперкубок) – це приз (ваза з коштовного матеріалу) і самі
змагання, ігри, у яких його виборюють, напр.: Вони [волейболісти] вп’яте… завоювали Кубок європейських чемпіонів (Робітнича газета, 11.03.1975); Мюнхенська “Баварія”, з якою динамівці Києва проведуть дві зустрічі за Суперкубок, є одним з найвідоміших і найсильніших футбольних клубів європейського
континенту (Вечірній Київ, 16.08.1975); Президента УЄФА турбує, що останнім
часом для футболістів престижніше виграти клубну Лігу чемпіонів, ніж Кубок
світу, який здавна вважався вершиною успіху (Країна, 08.04.2011); А Левенець… нагадував тренера футбольної команди, яка програла суперкубок
(П. Загребельний).
Тлумачні та орфографічні словники української мови чомусь не розмежовують цих двох значень слів Кубок, Суперкубок і в родовому відмінку однини подають для них закінчення -а. Воно стало єдиним у спортивному вжитку, напр.:
Якщо для повернення значення Кубка світу треба буде пожертвувати Лігою
чемпіонів, ми це зробимо (Країна, 08.04.20011); Не на користь Кубка світу й
активна натуралізація гравців та надмірна комерціалізація футболу (Країна,
08.04.2011). Проте це суперечить правилові чинного “Українського правопису”,
згідно з яким іменники, що означають “змагання, ігри”, в згаданому відмінку
мають закінченням -у (§ 48, п. 2 и).
Отже, слова Кубок, Суперкубок зі значенням “приз” у родовому відмінку
однини потрібно вживати із закінченням -а (Футболісти не вибороли Кубка
(Суперкубка), а зі значенням “спортивні змагання, ігри” – із закінченням -у
(1/8 фіналу Кубку світу з футболу).
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