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“ЕФІРНІ ОЛІЇ” — ТЕРМІН, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЄ 
ПОЗНАЧУВАНОМУ ПОНЯТТЮ І ПОРУШУЄ СИСТЕМНІСТЬ

На сторінках поважного Універсального словника-енциклопедії [1: 889], у назві 
та тексті національного термінологічного стандарту [2] можна побачити тавтологіч
не словосполучення рослинна олія. Хибність цієї словосполуки зумовлена тим, що 
терміном олія (від лат. oleum) українська мова традиційно позначає природну 
жирову речовину, яку добувають з насіння або плодів деяких рослин [3, 8: 7].

Але причина цієї термінологічної помилки лежить глибше. Справа в тому, що у 
різних галузях господарства (парфумерії, косметиці, фармації, медицині, харчовій 
промисловості, виробництві мастильних матеріалів тощо) широко використовують 
природні суміші рідинних органічних сполук рослинного походження, які не вхо
дять до класу жирів, тобто не є оліями. Ці суміші спочатку називали “етерові 
олії” [4: 47], з 30-х років XX ст. “ефірні олії-” [1: 889; 3, 4: 71], а з поверненням у 
шкільні підручники з хімії [5: 107-108, 142-145, 190] термінів етер (рос. простой 
эфир) та естер (рос. сложный эфир) їх знову почали називати етерові олії 
[6: 123]. На нашу думку, саме потреба чітко відрізняти ці суміші від жирів рослин
ного походження (олій) змусила укладачів [1; 2] уводити хибний термін “рослинні 
олії”. Тобто одна термінологічна помилка породжує іншу.

Мета цієї статті дослідити, як виник термін ефірні (етерові) олії, показати 
його невідповідність сукупності сьогоднішніх знань про позначуване поняття та 
запропонувати для обговорення інший термін, який відповідає основним вимогам 
до термінів. Ця робота є продовженням дослідження [7] з унормування української 
нафтохімічної терміносистеми, де автори мимохідь торкнулися питання про ці ор
ганічні матеріали.

У хімії назви різних класів сполук створювалися двома способами. Перший грун
тувався на врахуванні спільних властивостей сполук, що належать до одного класу. 
Згідно з другим, до певного класу відносили ті сполуки, які мають спільний або 
однотипний компонент у хімічному складі, що “відповідає” за їхні властивості 
[8: 37]. З подальшим розвитком і поглибленням наукових знань про ці властивості 
розвивалася, а інколи кардинально змінювалася відповідна хімічна термінологія.

Вироблювані рослинами леткі олієподібні пахучі рідини, що зумовлюють їхній 
запах, здавна відомі. їх використовували, зокрема, у настоях, екстрактах, бальзамах 
тощо. Ці суміші не розділяли на окремі компоненти, і вивчати їхній хімічний склад 
та виділяти з них індивідуальні сполуки почали лише в другій половині XIX ст. 
У СРСР перші науково-дослідні роботи в цій галузі було розпочато після 1923 р. 
[9, 1: 1227; 10, 26: 794]. Відповідно, в українських як загальномовних словниках [11], 
так і фахових [12], виданих до того часу на теренах Східної України, не зафіксова
но терміносполучення етерова олія. Цей термін з ’явився в подальших працях 
українських радянських науковців [4; 13]. Щодо Галичини, то там уже з початку 
XX ст. був відомий термін етеричний олієць ("сильно запашна, легка, звичайно, 
плинна річовина, находиться у  квітах, овочах та листі рослинХи [14: 1252]). На на-

1 Тут і далі всі цитати наведено курсивом зі збереженням стилю джерела.
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шу думку, словом “оліець” тут підкреслено саме нежирова природа позначуваних 
речовин, що відрізняє їх від олій.

Отже, сучасний термін етерова (ефірна) олія, як і застарілий термін етеричний 
олієць, є штучними, створеними за суто зовнішніми ознаками, та відповідають то
гочасному рівневі знань про ці матеріали.

Сьогодні відомо, що матеріали, які позначають терміном ефірні (етерові) олії, — 
це багатокомпонентні рідинні суміші летких органічних сполук, переважно терпе
нів (ненасичені вуглеводневі сполуки (С5Н8)п) та їхніх похідних — терпеноїдів 
(спирти, альдегіди, кетони тощо), що їх виробляють рослини та які зумовлюють за
пах рослин [1: 889; 3, 4: 81; 15: 723]. Наприклад, продукт, який одержують з м’яти, 
згідно з ДСТУ 4152-2003 [16, таблиця 2], має такий основний компонентний склад: 
а-пінен (0,5— 1,0 %), Р-пінен (0,7— 1,2 %), лимонен (0,1— 1,4 %), 1,8-цинеол (3,8— 
5,2 %), ментон (18,5—25,6 %), ізоментон (4,0—5,1 %), ментилацетат (4,7—6,7 %), 
неоментол (8,1— 11,8%), ментол (34,6—62,4%), пулегон (0,7—2,1 %), піперитон 
(0,1—2,2%). Тобто ці матеріали, крім рослинного походження, не мають нічого 
спільного з оліями, які належать до класу жирів як триестери гліцерину і вищих кар
бонових кислот.

Отже, виходячи із сукупності сьогоднішніх знань про природу, будову і власти
вості означених матеріалів, родовий термін олії в терміносполученні ефірні (ете
рові) олії слід визнати таким, що не відповідає сутності означуваного поняття, а 
лише призводить до омонімії термінів і, відповідно, до плутанини. Важливість до
тримання вимоги про однозначну відповідність терміна поняттю додатково зумов
лено тим, що в умовах сучасного поширення й розвитку інформаційних технологій 
омонімія термінів може призвести до перекручування інформації в базах даних, а 
внаслідок цього — до порушення роботи автоматизованих систем, зокрема тих, що 
використовують вербальну інформацію.

Тепер проаналізуємо детальніше першу частину терміносполучення — прикмет
ник ефірний (етеровий). Його утворено від іменника ефір (етер), який потрапив 
до української мови як певна фізична категорія в період становлення сучасної нау
ки, зокрема через Києво-Могилянську академію [17, 1: 64, 89], з праць давньогре
цьких учених і філософів. Наводимо приклади тлумачення терміна ефір (етер) у рі
зних лексикографічних джерелах: етер (гр. аі0г|р) 1. Дуже ніжна, пружна та 
прозора річовина, що виповняє ввесь всесвіт та міжатомові простори. Він є сере
довищем, де поширюються хвилі тепла, світла та електричні. Деякі з новіших фі
зиків стараються обійтися без гіпотези етеру, приписуючи його прикмети самому 
просторові; 2. Ангідрид алькоголів, себто відводнений алькоголь; найбільше знаний 
етилевий етер або сірчаний. Мішанина 1 ч. етеру і З ч. алькоголю дає тзв Гофма- 
нові краплі [14: 1251]; етеричний такий, що має прикмети етеру; леткий, дуже 
легкий, духовий, небесний [14: 1252]; ефір (гр. аіОгір) 1. За уявленням давніх греків, 
сонцесяйний верхній шар повітря, де перебували боги\ 2. Гадане середовище, яке 
нібито заповнювало проміжки між частинками і весь світовий простір. Існуван
ням ефіру прагнули пояснити поширення світла тощо; 3. Клас органічних сполук, 
що складається з двох радикалів, пов’язаних між собою атомом кисню [18: 262]; 
ефірний 1. Леткий; 2. Легкий, тонкий; 3. Той, що належить до ефіру [18: 262].

Як випливає з наведених тлумачень, це поняття перш за все пов’язане з космо
гонічними уявленнями минулих часів. У XX столітті термін ефір (етер) увійшов 
також у медичну та хімічну термінології. У радянській хімічній літературі 30-х ро
ків терміном ефір позначали два класи органічних сполук: прості ефіри (сучасний 
термін — етери) — похідні спиртів, у молекулі яких гідроксильний атом водню 
заміщений на вуглеводневий радикал (11-0 -11’) і складні ефіри (сучасний термін — 
естери) —- похідні органічних кислот, в молекулі яких гідроксильний атом водню 
заміщений на вуглеводневий радикал (Я-СОО-ІІ’); де Л, Я’ — однакові чи різні ор
ганічні радикали. Зауважимо, що, по-перше, штучність позначення цих двох класів 
одним терміном-іменником з різними прикметниками очевидна навіть з наведеної
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у шкільному підручнику [5: 190] схеми класів органічних сполук, а по-друге, реак
ції утворення речовин цих класів продовжували називати етерифікацією (навіть 
у російській хімічній термінології — зтерификация). Тому відновлення термінів 
етер та естер ураховує класифікацію органічних сполук, забезпечує системність і 
повністю відповідає міжнародній хімічній термінології [19; 20]. 1

Отже, сучасна українська хімічна термінологія не знає прикметника ефірний 
стосовно класів речовин, а прикметники етеровий та естеровий означають “вла
стивий етерові” та “властивий естерові”, що не відповідає хімічній сутності мате
ріалів, позначуваних терміном етерові олії. На підтвердження цієї тези достат
ньо проаналізувати наведений вище компонентний склад продукту, що має за 
ДСТУ 4152-2003 [16] назву олія ефірна м'ятна.

Оскільки історично традиційними виробниками пахучих рослинних продуктів, 
які вже за станом на 1925 рік мали розвинуту промисловість, були Франція, Італія 
та США [10, т. 26: 794], то для усунення всіх зазначених суперечностей було про
аналізовано відповідну термінологію в цих і в деяких інших країнах, зокрема у 
французькій мові essence essentielle [19; 22]; італійській essenza [20]; іспанській 
essencia [19]; німецькій ätherisches Ol [19]; англійській essential oil volatile oil 
[19; 23; 24].

Отже, у міжнародній термінології для позначення матеріалів, які до сьогодні бі
льшість українських фахівців називає ефірні або етерові олії, застосовують пере
важно термін есенції. Навіть у німецькій термінології, крім загального терміна 
ätherisches Öl, що повністю збігається з українським етерова олія, рос. “пахучая 
основа цветов в концентрированной форме” позначено терміном absolutes Ol 
[25:421].

Слова essence, essentielle, essenza, essential, essencia походять від латинського 
терміна quinta essentia — п’ята сутність або “п’ять разів вилучений дух речовини” 
[26: 521], яким користувалися середньовічні філософи й алхіміки. Вони позначали 
цим терміном п’ятий елемент (або п’яту стихію), якому протиставляли чотири інші 
елементи — воду, землю, вогонь та повітря і який визнавали основною сутністю 
речей. До української мови цей термін , як і термін ефір (етер), потрапив через на
укові праці давніх філософів і алхіміків [27: 232]. Сьогодні слово есенція, запози
чене від латинського “essentia” (суть, сутність, буття; “essentialis” — суттєвий, 
істотний), давно адаптувалося в українській мові і його вживають в таких значен
нях: “леткі ефірні олії, добуті дистиляцією з рослин ” та “міцний розчин, витяж
ка” [18:262]. Отже, навіть за сучасним тлумаченням в українській мові слово 
“есенція” в першому значенні є синонімом словосполучення ефірна (етерова) 
олія.
У наведеному другому значенні в хімії традиційно вживають інший також запози
чений з латині термін екстракт.

Термін есенції абсолютно точно відповідає суті позначуваного ним поняття, 
оскільки суміш летких органічних сполук, яку сьогодні позначають терміном ефір
ні (етерові) олії, зумовлює індивідуальний запах рослини і є однією з її визначаль
них ознак, тобто однією з сутностей, які однозначно характеризують цей об’єкт. 
Разом з тим термін есенції не має недоліків, властивих термінові ефірні (етерові) 
олії, і відповідає загальноприйнятій міжнародній термінології. Отже, видається до
цільним в українській хімічній науковій і науково-технічній термінології запрова
дити замість терміна ефірні (етерові) олії термін есенції як родовий з подальших: 
утворенням від нього похідних термінів, наприклад: замість олія ефірна м ’ят
на —  есенція м’ятна, ефіроолійне виробництво — есенційне (або есенцієве) ви
робництво або виробництво есенцій, ефіроолійна рослина — есенцшна (або 
есінцісва) рослина тощо.

1 Примітка. Термін ефір сьогодні залишено лише в назві сполуки (СіНз^О — діетиловий ефір, а прикмет- 
ник ефірний — для позначання хімічного зв’язку С-О-С [21:31].
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Таким чином, 1. Сучасний термін ефірна (етерова) олія та застарілий термін 
етеричний олієць є штучно створеними на початку XX століття за суто зовнішні
ми ознаками та відповідають тогочасному рівневі знань про ці матеріали. 2. Пахучі 
рослинні речовини: а) не належать до класу жирів і тому їх не можна називати олі
ями; б) ніяк не пов’язані з класами органічних сполук, які з 30-х по 80-ті роки 
XX ст. називали простими та складними ефірами, а в сучасній українській хіміч
ній термінології — етерами та естерами. Через це термін етерові (ефірні) олії є 
помилковим і, порушуючи вимоги системності, спричинює вживання хибного тер
міна рослинні олії замість природного українського терміна олія. 3. Запропоновано 
замість терміна етерові (ефірні) олії вживати родовий термін есенції, який відпо
відає міжнародній термінології і характеризується словотворчою здатністю, що до
зволяє утворити від нього потрібні похідні та забезпечити системність української 
термінології.
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