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Морфологія 
 

Морфологія – розділ мовознавства про частини мови, їх граматичну 

характеристику. 

Предметом вивчення морфології є слово. Морфологія вивчає слово з 

граматичного погляду: особливості словозміни. Характеристику граматичних 

форм слова, способи вираження граматичних значень. 

У діловому стилі часто викликають труднощі не лише пошуки потрібного 

слова, а й вибір найдоцільнішої граматичної форми в тих випадках, коли в мові 

налічується не один, а кілька паралельних способів висловлення. Розглянемо ті 

з граматичних форм, які найчастіше бувають причиною появи помилок ( огляд 

зробимо за частинами мови ). 

 

Частини мови, принципи їх виділення 

 

Частини мови — це лексико-граматичні розряди слів, які відрізняються 

один від одного узагальненим лексичним значенням, граматичними 

категоріями, синтаксичними функціями. 

Традиційно таких лексико-граматичних розрядів у сучасній українській 

літературній мові виділяють десять: іменник, прикметник, числівник, 

займенник, дієслово, прислівник, прийменник, сполучник, частки, вигук. В 

основі виділення їх лежать лексичний, морфологічний, синтаксичний, 

 

Консультація 1 

 

Тема. 

Морфологічні 

особливості 

ділового 
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словотвірний принципи. 

Лексичний принцип поділу слів на частини мови виявляється у тому, що 

слова однієї частини мови об'єднуються спільною семантикою. Таким 

значенням для іменників є значення предметності, для прикметників — 

значення ознаки предмета, для числівників — значення кількості предметів чи 

порядку їх при лічбі, для дієслова — значення дії як процесу. При цьому 

лексичне значення виявляється не в усіх частин мови. Тому за наявністю чи 

відсутністю лексичного значення частини мови поділяють на повнозначні і 

неповнозначні. До повнозначних належать частини мови, що об'єднують 

слова, яким властиве лексичне значення. Такими є іменник, прикметник, 

числівник, займенник, дієслово, прислівник. Неповнозначні частини мови 

об'єднують слова, позбавлені лексичного значення. Вони вживаються для 

вираження відношень між словами, що належать до повнозначних частин мови. 

Неповнозначними є прийменник, сполучник, частки. Окремо перебувають 

вигуки як слова, що виражають почуття, волевиявлення. 

Морфологічний принцип визначає, які граматичні категорії властиві 

словам певної частини мови, який характер мають граматичні категорії, які 

граматичні значення характеризують цю частину мови, отже, які граматичні 

форми вона утворює. За морфологічною ознакою — здатністю утворювати 

граматичні форми — частини мови поділяються на змінні і незмінні. До 

змінних належать іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово; 

незмінними є прислівник, усі неповнозначні частини мови і вигук. 

Синтаксичний принцип передбачає враховувати, в ролі якого члена 

речення найчастіше виступають слова певної частини мови. Так, іменники 

найчастіше виступають підметом чи додатком, можуть бути будь-яким членом 

речення; прикметники, як правило, виступають у ролі означення, прислівники 

— обставин, дієслова — у ролі присудка (особові, родові форми). Ці функції 

слів різних частин мови значною мірою зумовлені тим, як синтаксично 

пов'язуються між собою слова різних частин мови. Одні з них виступають 

пояснюваними, підпорядковуючи собі слова інших частин мови, що, як 

залежні, поєднуються з ними зв'язком узгодження (прикметники, порядкові 

числівники з іменниками), керування (іменники у непрямих відмінках із 

дієсловами), прилягання (найчастіше прислівники з дієсловами). На основі 

синтаксичного принципу частини мови поділяють на самостійні (іменник, 

прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник) і службові 

(прийменник, сполучник, частки); окремо перебуває вигук. Самостійні частини 

мови виступають членами речення і пов'язуються між собою одним із кількох 

типів синтаксичного зв'язку; службові частини мови не виступають членами 

речення, вони служать для вираження синтаксичних відношень між членами 

речення, частинами складних речень. 

Словотвірний принцип визначає словотвірні засоби, найбільш 

характерні для творення нових слів, що належать до певної частини мови. 

На основі усіх чотирьох принципів поділу слів на частини мови слово 

пролісок визначаємо як іменник. На основі лексичного принципу слово є 

повнозначним: має предметне значення (називає рослину — квітку); на основі 
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морфологічного принципу воно є змінним словом, якому властиві граматичні 

категорії роду (належить до жіночого роду), числа (може вживатися в однині й 

множині - утворює числові форми), відмінка (змінюється за відмінками - 

утворює відмінкові форми); на основі синтаксичного принципу слово є 

самостійним — виступає членом речення: підметом (Розцвів перший пролісок), 

додатком (Дівчинка милується проліском); будучи підметом, є незалежним, 

виступаючи додатком, пов'язується зв'язком керування із дієсловом-присудком 

(милується чим? — проліском); на основі словотвірного принципу є похідним 

словом, утвореним за допомогою префікса про- та суфікса -ок від слова ліс -  

обидва афікси належать до продуктивних словотвірних засобів. 

Частини мови не є замкнутими розрядами слів. У живому мовленні 

постійно наявні явища переходу слів із однієї частини мови в іншу. При такому 

переході слово змінює властиве йому лексичне значення, морфологічні 

властивості, синтаксичні характеристики — все, що характеризувало слово, 

коли воно належало до однієї частини мови, зникає, слово набуває нового 

лексичного значення, граматичних властивостей, що приводить до появи 

нового слова. 

 

Самостійні частини мови 

 

Іменник 
 

Назви осіб за професією, посадою, званням та ін., як правило, утворюють 

паралельні форми чоловічого й жіночого роду (тракторист – трактористка, 

учитель – учителька, викладач – викладачка, працівник – працівниця тощо). 

 Офіційними, основними назвами посад, професій і звань служать 

іменники чоловічого роду: секретар, бухгалтер, водій, комбайнер, директор, 

професор тощо. У ділових офіційних документах вони вживаються незалежно 

від статі особи, позначуваної цим іменником (зарахувати п.Іванову О.М. на 

посаду лаборанта; звільнити п.Іванову О.М. від виконання обов’язків 

диспетчера та ін.). 

Текст набуває строго офіційного характеру, якщо слова, залежні від 

найменування посади, узгоджуються з цим найменуванням у формі чоловічого 

роду, і в тих випадках, коли мова йде про жінок (головний технолог дозволив, 

змінний інженер закінчив). Проте якщо в документі вказується прізвище жінки, 

яка займає названу посаду, то підпорядковані слова (це звичайно дієслова) 

узгоджуються з прізвищем і вживаються у формі жіночого роду (головний 

технолог заводу п. Дубровська Т.В. відмінила). Висловлення типу „наша 

директор сказала”, „наша головна технолог поїхала” не відповідають нормам 

літературної мови ( вони мають усно-розмовний характер ). 

Вживання найменувань жіночого роду виправдано в тих текстах, для яких 

вказівка на стать є бажаною, але не може бути виражена іншими засобами 

(успіхи українських баскетболісток цілком закономірні, виступ відомої 

співачки). Багато іменників жіночого роду, утворених суфіксами –к (а), -ш (а), -

х(а) тощо мають яскраво виражене усно-розмовне, а іноді й просторічно-
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жаргонне забарвлення, порівняно з формами чоловічого роду (секретарка, 

лікарка, касирка, головиха). Для офіційного тексту вони непридатні.  

Не вживаються в офіційних ділових паперах найменування осіб за 

ознакою місця проживання або місця роботи типу сільчани, заводчани, 

дистанційними та ін. Ці слова є розмовними варіантами офіційних складених 

найменувань ( мешканці села, заводські робітники, службовці дистанції та ін. 

). 

Однина іменників в українській мові, як і в російській, може вживатися 

на позначення не одного, а багатьох предметів (...зібрано цукрового буряка на 

площі...;  увесь урожай вишні у  кількості 60 тонн здано на консервний завод 

тощо). У цих випадках однина служить засобом узагальнення; вона вказує на 

цілісність, нерозчленованість ряду однорідних предметів (цукровий буряк – усі 

викопані корені; вишня – усі зібрані ягоди).  

Якщо ж якась невизначена кількість однорідних предметів уявляється 

нам внутрішньо розчленованою (такою, що її можна рахувати або якось інакше 

кількісно вимірювати), тоді слід використовувати форми множини (...партію 

дитячих трикотажних костюмів надіслано ... ).  

У мові службових документів обсяг іменників, які позначають множину, 

а вживаються у формі однини, часто неправомірно розширюється. До складу 

цих іменників потрапляють назви побутових предметів, найменування різних 

виробів, товарів та ін. При цьому часто буває так, що в тексті міститься навіть 

пряма вказівка на кількість цих предметів (...було вибракувано дитячого 

костюма в кількості 37 штук ). Таке вживання форм однини не можна вважати 

виправданим, хоч і з’являється воно під впливом деяких документів, у яких 

його можна вважати цілком грамотним і логічно обґрунтованим. Так, у 

стандартних бланках, у номенклатурних переліках і списках, прейскурантах та 

ін. позначення предметів при переліченні їх звичайно даються у т. зв. 

початковій формі: в називному відмінку однини. Проте в документах інших 

типів таке використання форм однини є відступом від норм літературної мови. 

У реченнях типу викликані до військкомату з’являються з паспортом і 

приписним свідоцтвом; вступники, які отримали виклик, з’являються... 

підкреслені назви документів вжиті у формі однини, хоч мається на увазі не 

одна особа, а багато (викликані, вступники). Ця форма однини показує, що 

однакові предмети (паспорт, приписне свідоцтво, виклик) перебувають в 

однаковому відношенні до кожного з групи названих осіб (викликані, 

вступники). 

Абстрактні іменники не мають форми множини (рух поїздів); поява форм 

множини можлива лише у професійних жаргонах (рухи поїздів відбуваються 

поза графіками ), а не в літературній мові. 

 Деякі речовинні іменники ( масло, сіль, нафта, вода ) набувають загалом 

невластивих для них форм множини на позначення видів, сортів, типів речовин 

(мінеральні солі, сухі вина, машинні масла, крупні сири тощо). Таке вживання 

форм множини в ділових документах не є порушенням норм літературної мови. 

 Іменники чоловічого роду у давальному відмінку однини можуть мати 

паралельні закінчення: -ові (-еві, -єві) і –у (-ю).  У діловому стилі виразно 
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переважає закінчення –у (-ю): директору, інженеру, документу та ін. (хоч 

цілком можлива і форма директорові,  інженерові, документові). Перевага 

надається закінченням –у,-ю, оскільки вони, як правило, вживаються в 

нехудожніх текстах усіх стилів (закінчення –ові, -еві, -єві переважають у 

загальнонародній розмовній мові, в художній літературі, особливо якщо це 

іменники – назви людей і тварин).  

Проте бувають випадки, коли і в діловому стилі слід писати -ові (-еві,-єві), 

а не –у(-ю). Трапляється це тоді, коли виникає небезпека появи двозначності в 

тексті документа. Справа у тому, що іменники – назви збірні, абстрактні, 

узагальнюючі – мають однакові закінчення в родовому й давальному відмінках, 

наприклад, словосполучення допомога заводу можна зрозуміти і як допомога 

нашого заводу (родовий відмінок) і як допомога нашого заводу (давальний 

відмінок). Тому в тих випадках, коли є небезпека нерозрізнення родового й 

давального відмінків у тексті документа, для давального відмінка закінчення      

-ові (-еві, -єві) стає обов’язковим.  

В іменниках – власних назвах на –ів (-їв ), -ов (-ев, -єв ), -ин, (-ін, -їн) 

можливим є тільки закінчення -у ( Харкову, Києву, Тамбову, Гришину, Ільїну 

тощо ). 

 Збіг форм родового й давального відмінків можливий і в іменниках 

жіночого роду, що також дає підстави до появи двозначності в тексті. 

Наприклад: своєчасний контроль бухгалтерії – це і бухгалтерія контролює і 

бухгалтерію контролюють; у цих випадках слід так будувати речення, щоб 

уникнути такої відмінкової форми або надати їй однозначності. 

 Багато помилок припадає на закінчення родового відмінка однини 

іменників чоловічого роду, де одні з них мають закінчення -а, -я (абзаца, акта, 

варіанта, документа, об’єкта, формуляра тощо), інші - -у,-ю (проекту, 

протоколу, принципу, пункту, факту тощо), до того ж багатозначний іменник 

може мати два різних закінчення в родовому відмінку: нема аркуша паперу – 

ділового папера, працівник апарату – стояв біля апарата та ін. 

 Закінчення родового відмінка фіксують, як правило, усі словники, тому 

цей факт легко встановлюється в разі потреби. 

 У родовому відмінку множини іменники жіночого роду мають закінчення 

–ей ( доповідей, галузей, подорожей, статей ), а не –ів. 

 Досить поширеною є така помилка: іменники, що називають неживі 

предмети, дехто відмінює так само, як і назви живих предметів, наприклад: на 

розвантаженні використати МАЗів ( треба МАЗи ). „Оживлювати” їх не слід. 
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Прикметник 

 

У діловому стилі кількісно переважають відносні прикметники (якісних 

значно менше).  

Проте оскільки якісні прикметники все ж вживаються, то доводиться 

утворювати від них ступені порівняння (тобто форму для вияву більшої чи 

меншої міри якості). В українській мові ці форми можуть бути однослівними, 

синтетичними (високий, вищий, найвищий) і двослівними, аналітичними 

(високий, більш високий, найбільш високий). 

 У діловому стилі ступінь більшого чи меншого вияву якості передається 

звичайно аналітичною формою (з допомогою прислівників більш, менш, далеко, 

надто, дуже тощо), оскільки творення таких форм практично можливе від усіх 

якісних прикметників; ці форми вільно відмінюються й широко вживаються в 

ролі означень; вони сприймаються як стилістично нейтральні, в той час як 

однослівні  форми мають чітке розмовне забарвлення. 

 При вживанні ступенів порівняння слід враховувати смислову відмінність 

між прислівниками. Так дуже і самий вказує на абсолютний ступінь вияву 

ознаки; найбільш – на відносний ступінь вияву ознаки (менш – більш – 

найбільш). 

Числівник 

 

У ділових паперах доводиться мати справу з величезною кількістю 

числових назв.  

Основні правила запису числівників (числових назв): 

1. Простий кількісний числівник, який називає однозначне число (без вказівки 

на одиницю виміру) в запису відтворюється словом, а не цифрою 

(дефектних виробів… повинно бути не більше двох ). Так само пишуться 

однозначні числівники, якими позначаються часові межі (випробування 

повинні тривати три - п’ять місяців) .Якщо однозначне число 

супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно пишеться цифрами 

(7 центнерів сіна). 

2.  Складні і складені числівники звичайно записують  цифрами, крім тих 

випадків, коли ними починається речення (порівняйте: Було забраковано 28 

виробів з цієї партії і Двадцять вісім виробів з цієї партії було забраковано).  

3. Цілі числа, які виражаються кількома знаками, прийнято записувати, 

розбиваючи їх на класи з допомогою пропусків. Місце пропусків залежить 

від системи обчислення (при десятковій – кожен четвертий знак: 100 000 т, 

253 530 крб.). 

4. Запис порядкових числівників відрізняється від запису кількісних. Якщо 

запис ведеться арабськими цифрами, то порядковий числівник вводиться в 

текст з відмінковим закінченням (по 3-му класу точності, радіоприймачі 1-

го класу). При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове 

закінчення ставиться лише один раз: вироби 1,2, і 3-го сортів. 
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5. Деякі порядкові числівники для розрізнення позначаються в документах з 

допомогою римських цифр, проте вже без відмінкових значень (так, 

наприклад, подекуди записують порядкові номери місяців, кварталів та ін.) 

6. Складні слова, перша частина яких – цифрове позначення, можуть писатися 

в документації комбіновано: 100-процентний, 50-кілометровий,                     

4-міліметровий (дозволяється другу частину таких назв скорочувати, якщо 

це одиниця виміру: 50-км, 4-мм). 

7. Окремі види інформації передаються у вигляді змішаного запису, який 

складається з цифр і слів: можна 473 000, а можна 473 тис.; можна 1 000 000, 

а можна  105    Словесно-цифровий запис не лише дає можливість 

скорочувати написання великих і малих чисел, а й значно полегшує 

сприймання. 

8. На відміну від загальнонародної мови, де приблизна кількість виражається 

багатьма однослівними, описовими й фразеологічними одиницями, у 

діловому стилі приблизна кількість відтворюється дуже обмеженим числом  

зворотів (понад, до, зверх, більше, менше). Натомість широко вживані в 

діловому стилі дробові числівники в розмовній мові майже не вживаються.  

9. Наявність чи відсутність іменника при числовій назві залежить від тексту 

документа (від його конкретного змісту). 

 

Займенник 

 

Переважна більшість документів пишеться від імені установи, 

підприємства, організації (тобто від першої особи множини). Проте займенник 

ми в цій ситуації, як правило, пропускається; ділові листи, наприклад, часто 

починаються дієсловом у першій особі множини (Просимо… Надсилаємо… 

Повідомляємо…). 

Паралельно до щойно розглянутої є форма третьої особи однини 

(Дирекція просить …. Завод повідомляє…). Хоча реальний діяч тут  “я”, проте 

виклад, як правило, ведеться від третьої особи. Мовець майже (або й зовсім) 

усунений від участі у мовленні, ніяк себе не проявляє, що й надає викладові 

бажаного нейтрального або суворо-офіційного характеру. 

Займенник Вам (у конструкціях типу Надсилаємо Вам для 

ознайомлення…) теж опускається, що й створює загальне враження строгої 

об’єктивності викладу, типової для ділового стилю. 

 Проте бувають ситуації, в яких наявність чи відсутність займенника 

Вам, Вас, Вами змінює спрямування й тональність висловлення. Так, звороти 

типу пропоную з’явитись, прошу уточнити, вимагаю притягти до… 

виражають більш категоричну й безапеляційну вимогу, ніж ці самі звороти з 

особовим займенником Вам, Вас, Вами; порівняйте: пропоную Вам притягти 

до… прошу Вас уточнити. Введення особового займенника пом’якшує 

категоричність вимоги. 

 Вживання займенника першої особи однини я також обминається; 

розпорядження й накази розпочинаються дієсловом у першій особі однини 
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(Пропоную… Наказую…). Ця займенникова форма можлива лише в особистих 

паперах і в деяких видах документів (автобіографія, доручення).     

 Як відомо, форма однини особового займенника я не вживається не 

лише в діловому стилі, а й у науковому і, частково, публіцистичному (лише в 

публіцистиці з виразним автобіографічним відтінком вона вживається широко). 

У цих стилях переважає т.зв. авторське ми, за яким автор начебто приховує 

свою особу, залучаючи читача у участі в міркуваннях. 

У діловому стилі авторське ми застосовується в тих випадках, коли є 

потреба пом’якшити категоричність тону (ми приходимо до таких висновків). 

 Займенник свій часто буває зайвим у діловому документі, він 

дублює вже наявне в тексті слово (свої  завдання трест   виконав, пан … не 

справився зі своїми службовими обов’язками та ін.). 

 Слово окремий іноді вживається замість неозначеного займенника 

деякий (окремі підприємства, окремі товариші). Не слід забувати, що основне 

значення слова окремий – це “незалежний”; бувають випадки, коли це значення 

виходить на перший план, тоді текст документу стає двозначним: пан … 

виконував окремі завдання (незалежні  від завдань, що їх одержала група? деякі  

завдання з тих, що їх одержала група?). Такої двозначності слід уникати. 

 

Дієслово 

 

Найпоширенішою дієслівною формою в ділових паперах є дієслово 

теперішнього часу із значенням позачасовості, яке  стоїть у першій або третій 

особі множини (ми вимагаємо, дирекція звертається). 

Надзвичайно поширена як у писемній, так і в усній мові така помилка у 

вживанні особових форм дієслова: дуже часто вживають у першій особі 

дієслово пробачатися (извиняться). Не слід говорити пробачаюсь (извиняюсь); 

значно краще  - вживати ці дієслова у другій особі: пробачте, вибачте (укр.), 

извините, простите (рос.) або описово: (я) прошу пробачення, вибачення (укр.), 

(я) прошу прощения, извинения (рос.) та ін. 

Теперішній час вживається ще на позначення майбутнього, коли 

підкреслюється обов’язковість (нарада розпочинається о 10 годині). 

Недоконаний вид у ділових паперах, як правило, позначається 

складеними формами (будуть здійснюватися, буде розпочинатися, а не 

здійснюватимуться, розпочинатиметься). 

Доконаний вид у ділових текстах ширше, ніж у будь-яких інших, 

твориться за рахунок префіксації (актувати – заактувати, візувати – 

завізувати, проектувати – запроектувати та ін.).  Таке широке вживання 

префіксованих дієслів у діловому стилі не повинне розглядатися як порушення 

норм літературної мови (якщо це не жаргонні слова типу залозунгувати). 

Наказовий спосіб в українській мові виражається цілим рядом форм; 

власне наказовими формами, формами дійсного способу із значенням 

наказовості й відповідною інтонацією (ідемо! пішов!), інфінітивом (встати!), 

лексичними засобами (проїзд заборонено). 
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Цілком очевидно, що ступінь категоричності висловлюваної вимоги при 

використанні цих засобів змінюється в дуже широких межах: від увічливої 

поради, побажання до категоричного наказу; вибір способу оформлення наказу 

залежить насамперед від стилю, від призначення тексту, а також від норм 

мовного етикету. 

У ділових документах форми власне наказового способу (іди – ідіть, 

роби – робіть) використовуються лише в усному мовленні; в писемній формі 

переважає інфінітив та описові лексичні засоби. Інфінітив, вживаний у наказах і 

розпорядженнях, надає висловленню категоричного характеру. Менш 

категоричні безособові форми; вони мають характер ствердження фактів і 

застосовуються в різних інструкціях, статусах, приписах та ін. (забороняється, 

заборонено; не дозволяється тощо). 

Інфінітив мусить мати лише закінчення –ти ( здійснювати, виконувати, 

відповідати); закінчення –ть вживається лише у розмовній мові (і зрідка в 

художній літературі); для ділових текстів воно неприйнятне. 

В українській мові дієслова третьої особи однини можуть утворювати 

паралельні – повні й короткі – форми: знає і зна, питає й пита, буває і бува та 

ін. Обидві ці форми вживаються в розмовній мові, а звідси і в художніх текстах. 

В усіх інших текстах, у тому числі й у діловому, вибору немає: тут вживається 

лише повна форма: повідомляє, доручає, зазначає, вимагає тощо. 

Частка немає – нема зберігає паралельний ужиток у всіх стилях мови 

(тому можна у нас немає  цих деталей, ми не маємо цих деталей, і у нас нема 

цих деталей). 

Можна вважати, що для ділового стилю визначальними є такі 

морфологічні ознаки: мінімальне вживання прислівників (у зв’язку з 

відсутністю оцінних характеристик), особових займенників (предмети 

переважно називаються, а не вказуються займенниками), відсутність вигуків; 

значна кількість дієприкметників і дієприслівників, які задовольняють вимоги 

“компактності” викладу. 

 

Службові частини мови 

 

Особливості використання прийменників 

 

Сфера вживання прийменників у діловій мові необмежена, але варто 

врахувати декілька застережень. Виражаючи смислові відношення між словами 

не самостійно, а спільно з відмінковими закінченнями іменника або 

займенника, вони утворюють прийменниково-відмінкову конструкцію. Часто 

прийменниково-відмінкові форми синонімічні безприйменниково-відмінковим. 

Порівняйте: 

а)  (значення причини) занепокоєні з приводу дій -  занепокоєні діями; 

б)  (просторове значення) прямувати по степах - прямувати степами. 

Існує розгалужена система синтаксичних синонімів зі значенням різних 

відношень: 
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- просторових: при заводі, від заводу, на заводі, біля заводу, перед 

заводом, до заводу, із будинку, зі станції, (і)з полів, посеред поля, над полем, 

край поля, поперед нас, поза стінами, попід парканом, (і)з-під каменя, понад 

землею, через поле, уздовж дороги, крізь отвір, навпроти президії, побіля 

стіни, проміж цеглинами, (і)з-за гори; 

- часових: від часу проголошення, близько години, за гетьманщини, до 

реформ, (у)впродовж століття, проти ночі, під час панування, напередодні 

свят, наприкінці доби, (і)з часу створення, у(в) радянський період, протягом 

ночі, через день, об обідній порі, о восьмій годині, за хвилину, під час 

колективізації, після перебудови; 

-  причинових: у(в) силу обставин, (і)з нагоди ювілею, через хворобу,  від 

перемоги зрадіти, за умов, в обставинах, у зв'язку з відпусткою, (у)внаслідок 

пожежі, 

- мети: задля успіху, на випадок, щодо покращення, про всякий випадок, 

для звіту, ради успіху, заради спільної мети; 

- допустовості: (у)всупереч правил, наперекір заборонам, замість мене, 

окрім роботи, помимо правил, у(в) разі потреби, незважаючи на 

попередження, попри труднощі, відповідно до умов, при нагоді та інші. 

Національна специфіка мови виразно позначається безпосередньо на її 

прийменниковому керуванні. 

Значна кількість помилок трапляється при побудові словосполучень із 

прийменниками в перекладах з російської мови ділових паперів. 

Наприклад, прийменник по в українській мові здатний брати участь у 

вираженні певної кількості значень, різноманітних відтінків та найперше 

позначає розподільне (дистрибутивне) відношення. Для його позначення 

використовують лише дві конструкції: тричленна структура по + 3. відмінок 

числівника Р. відмінок іменника та по + М. відмінок іменника. Ці моделі, 

утворюючи один взірець зі спільним значенням, слугують визначенням міри 

при процесі розподілу чогось на певну кількість чи між декількома особами, 

предметами, наприклад: розпаювати по три гектари, визбирувати по зернині, 

заплатити по тисячі гривень, придбати по кілька примірників. 

Відтінок згаданого значення помітний у конструкціях, що виражають 

просторові відношення, зокрема місцеперебування. Прийменниково-відмінкова 

форма може визначати поширення дії на певному просторі або ж ЇЇ 

повторюваність, а також розташування об'єкта в декількох точках поверхні чи 

всередині кількох об'єктів, наприклад: порядкує по господі, снігопади пройшли 

по області, обговорюють по кабінетах. Ця ж конструкція вживається для 

вказівки на рух по поверхні предмета або в межах якогось простору, до того ж 

коли рух відбувається в багатьох напрямках, наприклад: в'ється по стовбуру, 

сунеться по стіні, пройду по дошці, їхав по шосе. 

У деяких словосполученнях (без зміни значення) паралельно з іншими 

прийменниками, що виступають синтаксичними синонімами або без них (по 

завершенні навчання — після завершення навчання, стріляти по мішені — 

стріляти в мішень, простувати по слідах - простувати слідами, пересуватися 

по пустелі — пересуватися пустелею). У конструкціях з іменниками в 3. 
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відмінку при вказуванні на предмет, місце, простір, час, що є межею 

поширення певної дії або ознаки (вантажівка загрузла по фари — загрузла до 

фар, резервуари були повні по краї — повні до країв, степи до Дніпра — степи 

по Дніпро,  відпочивати до цього часу — по цей час). 

Нормативними є також поєднання прийменника по: 

1)  у складних прислівниках з іншими частинами мови: 

-  з іменниками (по можливості, по суті, по батькові тощо); 

-  із прикметниками (по-господарськи, по-домашньому тощо); 

-   із займенниками (по-нашому, по-своєму ); 

-   із числівниками (по троє, один по одному, по-друге); 

2)  з іменниками в М. відмінку: 

-   зі значенням мети (послали по інструктора, пішли по воду); 

- зі значенням місця чи напрямку, де відбувається дія (пляма розповзлася 

по стелі, трансляція по телебаченню); 

-   зі значенням певних стосунків, взаємин (товариш по парті, дядько по 

батькові); 

-  зі значенням місця поширення дії (розпорядження по фабриці, чеканник 

по міді); 

-  зі значенням розподільності (усі делегати отримали по подарунку, 

жінкам подарували по букету пролісків); 

3)  із займенниками (по їхньому будинку, по цьому місцю). 

В інших випадках треба використовувати прийменники на, за, з, із, до, 

для, від, під, у (в), як, через, щодо та ін. або взагалі безприйменникові 

конструкції залежно від контексту: 

по предложению делегата -  на пропозицію делегата 

по Вашему желанию -  на Ваше бажання 

називать по имени - називати на ім'я 

концерт по заявкам - концерт на замовлення 

по требованию - на вимогу 

замечания по теме  - зауваження на тему 

по местам (сели) - на місця (сіли) 

по обоим берегам - на обох берегах 

по первому зову - на перший заклик (поклик) 

обратиться по адресу - звернутися на адресу (за адресою) 

по собственному желанию - за власним бажанням 

по нашим подсчетам - за нашими підрахунками  

поехал по назначению - поїхав за призначенням 

по успехам и честь - за успіхи й шана  

по семейным обстоятельствам - за сімейних обставин 

по течению (плыть) - за течією (пливти) 

действовать по правилам - діяти за правилами 

по ветру (расположиться) - за вітром (розташуватися) 

по зову сердца - за покликом серця 

расхождения по контракту - розбіжності за контрактом 

мягкий по характеру - м'який за вдачею (м'якої вдачі) 
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по согласию сторон - за згодою сторін 

по специальности - із фаху, за фахом 

по последней моде - за останньою модою 

по постановлению - за ухвалою 

по приказу директора - за наказом директора 

по договоренности - за домовленістю 

по итогам – за підсумками 

по необходимости - через необхідність 

по трем направлениям - у трьох напрямках 

по совместительству - за сумісництвом 

по происхождению – за походженням 

по случаю празднования - з нагоди святкування 

комиссия по вопросам - комісія з питань 

комиссия по спорту - комісія зі спорту 

обратиться по вопросу - звернутися з питання 

по вине - з вини 

конспект по математике - конспект із математики 

по многим причинам - з багатьох причин 

по собственной воле - із власної волі 

данные по учету - дані з обліку 

специалист по экономике - фахівець з економіки 

конференция по проблеме - конференція з проблеми 

по слухам (известно) - із чуток (відомо) 

по злобе - зі злості, маючи злість 

по программированию(специалист) - із програмування (фахівець)  

получить по накладной - отримати відповідно до накладної 

пришлось по вкусу - припало до смаку 

с 06.10.2001 по 01.05.2002 - із 06.10.2001 до 01.05.2002 

производство по изготовлению - підприємство для виготовлення 

комиссия по расследованию - комісія для розслідування 

кружок (секция) по изучению - гурток (секція) для вивчення 

сектор по связям - сектор зв'язків 

добрий по природе - добрий від природи 

смотря по погоде - залежно від погоди 

действовать по обстоятельствам - діяти залежно від обставин 

задание не по силам - завдання не під силу  

по направленню к городу - у напрямку міста 

ответчик по делу - відповідач у справі 

осталось по наследству - лишилось у спадок (спадщину)  

по мере возможности - у міру можливості 

ударить по струнам - ударити у струни 

уехать по делу - поїхати у справі  

инспектор по делам несовершеннолетних - інспектор у справах 

неповнолітніх 

по обыкновению - як звичайно (як завжди, як правило, зазвичай) 
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по болезни (отпуск) - через хворобу (відпустка) 

по техническим причинам - через технічні причини 

по негодности - через непридатність (як непридатне) 

списать по ошибке - списати через помилку, помилково 

по ленности - через лінощі 

завод по производству - завод, що виробляє 

расходы по - витрати щодо  

мероприятия по дальнейшему усилению - заходи щодо (до) подальшого 

посилення 

преследовать по суду - віддавати до суду (під суд) 

по состоянию на 1 мая - станом на 1 травня 

по субботам - щосуботи, кожної суботи  

инструкция по использованию - інструкція щодо використання 

предложения по улучшению - пропозиції щодо поліпшення 

по прошествии срока – після закінчення терміну  

по завершению - після завершення 

по возможности - якщо (коли, як) можна 

по душам (общаться) - щиро, відверто (спілкуватися) 

по всходам ударил мороз - мороз завдав шкоди сходам 

по безналичному расчету - безготівковим рахунком 

по факсу (отправил) - факсом (відіслав) 

по знайомству - завдяки знайомству 

по быстрой реке - швидкою річкою 

документи по проверке - документи з перевірки 

по достоинству (оценить) - належно (оцінити) 

по крайней (меньшей) мере - принаймні, щонайменше 

по иностранным делам (Комитет) - іноземних справ (Комітет) 

бюро по трудоустройству - бюро працевлаштування 

план по обслуживанию - план обслуговування 

по многу раз в день (звонил)  - багато разів на день(телефонував) 

мероприятия по улучшению  - заходи для (щодо) поліпшення 

по возможности скорее  -  якомога швидше 

по случаю купить - купити випадково 

расплачиваться по счетам  -  сплачувати рахунки 

 

Російські словосполучення з прийменником в українською мовою 

передаються за допомогою прийменників на, до, з, за, про, при, як, о та ін. або ж 

безприйменниковими конструкціями. 

в адрес - на адресу 

в виду (иметь) - на увазі (мати) 

в деревню (поехать) - на село (поїхати) 

в должность (вступать) - на посаду (ставати) 

в завершение - на завершення 

в защиту - на захист 

в знак уважения - на знак поваги 
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в клочья (разорвать) - на шматки (розірвати) 

в нашу пользу - на нашу користь 

в неделю (70 грн) - на тиждень (70 грн) 

в пар (превратиться) - на пару (перетворитися) 

в рассрочку - на виплат 

в расход (списать) - на видаток (списати) 

в силу изложенного - зважаючи на викладене 

в семи частях (отчет) - на сім частин (звіт) 

в случае наводнення - на випадок повені 

в негодность (пришло) - непридатним стало 

в обеднюю пору - обідньої пори 

в момент - миттєво 

в отдельности каждый - кожен зокрема 

в покое оставить - дати спокій 

в помощниках (быть) - помічником (бути) 

в порядке вещей - звичайна річ, зазвичай 

в последнее время - останнім часом 

в прошлом году - торік, минулого року 

в раздражении (быть) - роздратованим (бути) 

в размере 10 см - розміром 10 см 

в родстве (быть) - родичем (бути) 

в руки (себя взять) - опанувати себе 

в семь метров длиной - завдовжки сім метрів 

в силу (вступать) - набирати чинності 

в случае необходимости - якщо буде потреба 

в состоянии (исполнить) - спроможний (виконати) 

в равной мере - однаково 

в полной мере - цілком 

в юности - замолоду 

в ясность (привести) - з'ясувати 

в значительной мере - значною мірою 

в некоторой мере - деякою мірою 

в той или иной мере - тією чи іншою мірою 

в достаточной мере - належною мірою (досить) 

в сторону (свернул) - убік звернув  

в сутках 24 часа - доба має 24 години 

в течение недели - протягом тижня 

в толк (взять) - збагнути 

в шутку - жартома 

в сделку (войти) - угоду (укласти) 

в силу изложенного - зважаючи на 

в ночной тиши - серед нічної тиші 

у власти - при владі 

у входа - біля (коло) входу 

у берега - при (біля, коло) березі(берега) 
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у руля - за кермом 

у рояля - за роялем 

у микрофона - перед мікрофоном 

в шесть этажей - на шість поверхів 

в честь праздника - на честь свята 

в гости – на гостину 

в змиграции прожил - на еміграції прожив 

в праздники - на свята 

в самий мощный блок - до найпотужнішого блоку 

в известность (поставить) - до відома (довести), поінформувати 

в карман - до кишені 

в министерство (звонить) - до міністерства (телефонувати) 

в роботу (вовлечь) - до роботи (залучити)  

в соответствии с - відповідно до, згідно з 

 в состав вошли - до складу ввійшли  

в следующих вопросах (компетентен) - з таких питань (компетентний) 

в одни сутки (уложился) - за добу (упорався) 

 в пастухи (наняться) - найнятися за пастуха (пастухом) 

в пример (поставить) - за приклад (поставити) 

в пяти шагах - за п'ять кроків 

в разговорах прошло время - за розмовами минув час 

в те времена - за тих часів 

в моё отсутствие - за (під час) моєї відсутності 

в получении расписался - про одержання розписався  

в случае неуплаты - у випадку несплати 

в конце недели - під кінець тижня 

в качестве - як  

в порядке исключения - як виняток 

в семь часов - о сьомій годині 

в одиннадцать часов - об одинадцятій 

в клетку (тетрадь) - у клітинку (зошит) 

в клетку ткань - картата тканина  

в течение виборов - упродовж виборів 

в том же году - того ж року 

в большинстве - здебільшого 

в виходной день - вихідного дня 

в дальнейшем - надалі 

в двух словах - двома словами 

в дружбе (быть) - дружити 

в зависимости - залежно від 

 

Порушення синтаксичної норми також виникає через не вмотивоване 

вживання прийменника при. 
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Цей прийменник уживається часто паралельно з іншими прийменниками: 

біля, коло, край, поруч. Наприклад, для по значення близькості до конкретного 

місця: при виході — коло виходу — біля виходу, край дороги, поруч мене. 

А на позначення епохи, періоду, часу, протягом якого відбувається дія,- 

прийменниками за, під час: за царювання Романових - під час царювання 

Романових. 

Лише з прийменником при можливі конструкції: 

а)  на передавання значення приналежності, певних стосунків до кого -, 

чого-небудь: При університеті працює дослідна станція; «Янкі при дворі 

короля Артура»; Служив при штабі дивізії; 

б)  на зазначення чого-небудь у будь-кого, будь-чого або присутність 

когось будь-де: Був при повній свідомості; Сьогодні я при зброї; Після гри 

залишився при своїх (грошах); Не можна лаятися при дітях; 

в)  на вказування певних обставин або супутніх умов, за яких щось 

відбувається: Роздивитися при світлі сірника; При нульовій температурі випав 

сніг; При швидкості вітру 20 км/год; Проголосували при повному мовчанні; 

Зателефоную при першій нагоді; При раптовій появі болю, Зроблю при 

бажанні; При виявленні кричущих порушень. 

Значно ширший обсяг значень прийменника при в російській мові 

спричиняє автоматичне помилкове перенесення його до подібних українських 

конструкцій. Цього не слід робити, оскільки в українській мові є різноманітні 

можливості, не змінюючи значення, передати зміст за допомогою інших 

прийменників, словосполучень дієприслівникового звороту чи шляхом 

розгорнутих конструкцій, наприклад: 

при реке раскинулся город - коло річки розляглося місто  

битва при Желтых водах - битва біля Жовтих Вод 

он был все время при мне - він був увесь час поруч (мене)  

при сем прилагается - до цього додається 

вы при часах? - ви з годинником?  

присоединюсь к вам при первом зове - приєднаюся (до вас) на 

перший же поклик 

при громких аплодисментах - під гучні оплески 

при исполнении служебных обязанностей - під час виконання службових 

обов'язків 

при нагрузке - під час навантаження (із навантаженням) 

при первом появлении - (як) тільки з'явиться 

при жизни (был) малоизвестен - за життя (був) маловідомий 

при (этих, таких) условиях - за (цих, таких) умов  

при температуре - за температури 

при Вашей помощи - за Вашої допомоги, з Вашою допомогою, завдяки 

Вашій допомозі 

при всех (наших) усилиях это сделать невозможно - попри всі (наші) 

зусилля це зробити неможливо  

при этих словах он вышел - сказавши це, він вийшов 

при анализе событий - аналізуючи події 
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при обработке данных - коли опрацьовуються  дані 

при опасности - у разі небезпеки 

при наличии - за наявності  

безопасность гарантирована - безпеку гарантовано  

при соблюдении (этих) правил - за умов дотримання (цих) правил 

 

Граматичні форми, які найчастіше бувають причиною помилок (зокрема 

діалектних). Огляд виконано за частинами мови.  

 

Таблиця 7 

Морфологічні помилки діалектного характеру 

Іменник  

 

Граматичні 

категорії 

Літературна форма Діалектна форма 

I в., ж.р., Р.в., 

міш.гр. 

 

I в., ж.р.; II в., 

ч.,с.р., Д., М.в. 

 

II в., ч.р., Р.в 

 

 

I, II в, О.в., м’як., 

міш.гр.  

 

 

II в., ч.р., Н.в. 

 

М.в., мн. 

 

Межі, груші, суші 

 

 

На руці, на нозі, у вусі, у 

Кривому Розі 

 

Херсона, Інгульця, 

випасу, ячменю, колоса 

 

Надею, межею, днем, 

полем, серцем; грушею, 

землею 

 

Вівчар, поводир, звір 

 

По полях, дорогах, 

степах, випасах 

Межи, груши, суши 

 

 

На рукі, на ногі, у вухі, у 

Кривому Рогі 

 

Херсону, Інгульцю, випаса, 

ячменя, колосу 

 

Надьою, межою, дньом, 

польом, серцьові; грушой, 

зимльой 

 

Вівчарь, поводирь, звірь 

 

По полям, дорогам, степам, 

випасам 

 

Прикметник 

 

Н.в.одн., Р.в.мн. 

 

 

Присвійні, ж.,с.р. 

 

 

Ступені 

порівняння 

 

Безробітний, природний, 

далеких, високих 

 

Василева, вівчарева, 

виноградарева  

 

Гладший, швидший, 

тонший, найкращий, 

найбільший 

Безробітній, природній, 

далекіх, високіх 

 

Васильова, вівчарьова,  

виноградарьова 

 

Гладкіший, швидкіший, 

тонкіший, самий луччий, 

самий більший 
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Дієслово 

 

II д. 3ос.одн.теп.ч. 

 

II д. 3 ос.мн. 

 

I в.2 ос.одн., мн. 

 

II д. 1 ос.одн. 

 

I д.3 ос.одн.теп.ч. 

Косить, возить, робить 

 

Ходять, носять, водять 

 

Полеш, мелеш, сієш 

 

Кошу, ношу, лечу 

 

Знає, літає, висіва 

Косе, возе, робе 

 

Ходють, носють, водють 

 

Полиш, мелиш, сіїш 

 

Косю, носю, летю 

 

Зна, літа, висіва 

 

Числівник 

 

О.в., назви сотень 

 

Непрямі відм., 

назви десятків 

 

Кількісні 

 

П’ятьмастами, сімомастами 

 

Шістдесяти, вісімдесятьох 

 

 

Чотири, п’ять, вісім, сім 

П’ятистами, сімистами 

 

Шестидесяти, 

восьмидесяти 

 

Чітирі, пять, восім, сєм 

 

Займенники 

 

Вказівні, 

непр.відмінки 

 

Особові, 

Р.,З.,О.,М.в. 

 

Інші займенники 

Тих, тим, цими, на цих 

 

 

У нього, на ньому, на ній, 

без них 

 

Мені, кожний, ніхто 

Тіх, тім, ціми, на ціх 

 

 

У його, на йому, на їй, без 

їх 

 

Мині, кажний, нихто 
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Запитання та завдання для самоконтролю:  

 

 

 

 

 

 

1. Що вивчає морфологія? 

2. Дайте визначення поняттю ”частини мови”. 

3. Які принципи покладено в основу виділення частин мови? 

4. Які частини мови відносяться до повнозначних (самостійних)? 

5. Які частини мови відносяться до неповнозначних (службових)? 

6. Чим відрізняються повнозначні частини мови від неповнозначних? 

7. Назвіть особливості вживання іменника в тексті документа. 

8. Поясніть вживання паралельних закінчень у іменниках чоловічого роду 

однини в давальному відмінку. 

9. Які закінчення можуть мати іменники чоловічого роду однини в 

родовому відмінку? 

10. Розкрийте особливості вживання прикметників у тексті документа. 

11. Як утворюється аналітична форма ступеню порівняння прикметника? 

12. Назвіть основні правила вживання числівникових назв у ділових паперах. 

13. У яких випадках особові займенники пропускаються в тексті документа, а 

в яких – ні? 

14. Перерахуйте особливості вживання дієслів у ділових паперах. 

15. За допомогою яких дієслів можна правильно сформулювати вибачення? 

16. Розкрийте особливості вживання прийменників у ділових паперах. 

17. Наведіть приклади перекладу з російської на українську мову 

прийменникових конструкцій з по. 

18. Які поєднання прийменника по з іншими словами є нормативними в 

українській мові? 

19. Поясніть особливості вживання прийменника при. 
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1. Особливості вживання 

речень. 

2. Порядок слів у реченні. 

3. „Нанизування” відмінків. 

4. Дієприкметникові та 

дієприслівникові звороти. 

5. Пряма й непряма мова. 

6. Віддієслівні іменники. 

7. Підмет і присудок 

 Розщеплення присудка 

 Узгодження підмета з 

присудком 

8. Складні випадки керування. 

9. Словосполучення 

дієслівного типу. 

10. Однорідні члени речення.  

 

 

 

 

 

Особливості вживання речень 

 

 Діловий папір має, як правило, розповідний характер; тому 

питальні, а особливо окличні речення зустрічаються в документах досить рідко. 

Текст документа викладається в основному простими реченнями. Однак просте 

речення не завжди може відобразити складність взаємозв’язків між фактами, їх 

ієрархічну послідовність; тоді доводить вдаватися до складних ( частіше 

складнопідрядних ) речень; звертаються до них і у випадках, коли потрібно 

пом’якшити відмову, усебічно аргументуючи її тощо. 

Розташування простих речень у межах складного в ділових текстах таке: 

означальні підрядні речення звичайно ставляться поряд із тим іменником, до 

якого вони належать; додаткові підрядні речення найчастіше стоять поряд із 

присудком. Обставинне підрядне речення розміщується перед головним або 

слідом за ним, залежно від призначення: якщо треба наголосити обставини 

реалізації дії, тоді підрядне речення ставиться попереду; якщо ж підрядне 

речення лише пояснює, посилює головну думку, то його можна ставити й після 

головного.  

Тенденція до крайньої стислості при викладі фактів (насамперед у 

діловому листуванні) помітно впливає на будову складного речення, зокрема на 

кількість слів у ньому. Все частіше можна зустріти такі рекомендації у 

спеціальній літературі з цього питання: слід віддавати перевагу простим 

реченням; при вживанні складних треба намагатися, щоб вони були короткими 

— мали не більше одного підрядного речення; скорочення складного речення 

 

Консультація 2 

 

Тема. 

Особливості 

синтаксису 

ділового 

мовлення 
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здійснювати за рахунок дієприкметникових і дієприслівникових зворотів. 

Ускладнення викладу в документі не завжди пояснюється тим, що в 

ньому складні речення переважають над простими. І в межах простого речення 

укладачі ділових паперів, підпорядковуючись «академічній» традиції, часом 

непотрібно ускладнюють думку, наприклад:  

 При експлуатації атракціону забороняється виносити за габарити 

кабіни руки й ноги відвідувача 

 Відвідувачі настільного тенісу столами обслуговують себе самі 

 У цьому році вирішено частину площі засіяти переобладнаними 

сівалками за методом херсонських переробників.  

Як видно на прикладах, зайві слова, неточність у доборі слів, незграбність 

синтаксичної будови можуть і просте речення зробити важким для сприймання. 

 

Порядок слів у реченні 

 

 Прямий порядок слів передає загальний зміст речення без 

спеціального наголошення окремих його елементів. Він полягає ось у чому: 

 підмет ставиться перед присудком ; 

 узгоджене означення – перед означуваним словом, неузгоджене – 

одразу ж після нього; 

 вставні слова ставляться на початку речення; вони вказують на 

висловлене раніше, систематизують виклад, служать для пояснення 

окремих слів і словосполучень, відсилають до джерел та ін. 

Використання  непрямого порядку  слів у ділових паперах виправдане 

лише в тому випадку, коли логічний наголос падає на присудок (тоді присудок 

ставиться перед підметом). 

Присудок ставиться переважно у формі теперішнього часу зі значенням 

позачасовості, постійності. 

Великого поширення набули пасивні конструкції; в них вибір присудка 

часто буває досить обмеженим у зв’язку з лексичним значенням підмета 

наприклад:  

показники плану – встановлюються, розраховуються, спускаються;  

розміри відрахувань – визначаються;  

вимоги до якості – задовольняються (не задовольняються);  

прибуток – одержується, розраховується, перерозподіляється;  

проект плану – розробляється, обговорюється, затверджується і т.д.  

Іншими словами, ці речення утворюються за певними моделями, 

доцільність яких перевірена тривалою практикою. 
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„Нанизування” відмінків 

 

Одним із характерних виявів ділового стилю є “нанизування” відмінків, 

тобто розміщення кількох слів підряд в одному відмінку, найчастіше в 

родовому або орудному. 

 Родовий відмінок виражає приналежність, частину цілого – деталь у 

складі комплекту, окремий факт у системі та ін. Орудний відмінок виражає 

знаряддя праці. Такі “низки” родових чи орудних відмінків ускладнюють 

речення.  

Наприклад: Госпдоговірні об’єднання, наділені великими  матеріально - 

технічними   з а с о б а м и , централізованими ф о н д а м и   й  р е з е р в а м и, 

широкими господарськими  п р а в а м и , можуть самостійно роз’яснювати 

важливі питання  н а у к и ,  т е х н і к и   й   у п р а в л і н н я. 

 Довжина і складність будови простого речення збільшується також 

за рахунок віддієслівних іменників і тих зворотів, яких ці іменники вимагають 

після себе. 

 Синтаксис ділової документації характеризується наявністю 

узвичаєно вживаних  інфінітивних конструкцій  у реченнях резолютивного 

змісту. У розпорядчій документації рекомендується вживати дієслова 

інфінітивної форми (затвердити, зобов’язати, відзначити, попередити та ін.). 

Наказові форми (наказую, пропоную) застосовуються лише в першій особі 

однини – в тих документах, які відображають принцип єдиноначальності. 

  

Дієприкметникові та дієприслівникові звороти 

 

Із метою економності вислову й точності відтворення думки в документах 

часто вживають  дієприкметникові та дієприслівникові  звороти. 

 Рекомендацій щодо їх вживання такі: 

 Дієприслівниковим зворотом не можна висловити значення часу, 

причини, умови. Тому якщо треба зберегти смисловий відтінок 

одного з цих типів підрядних речень, його не слід замінювати 

дієприслівниковим зворотом. 

 Не рекомендується розпочинати речення або абзац 

дієприслівниковими зворотами, бо це збільшує його обсяг і надає 

сухого, трафаретного, канцелярського звучання усьому текстові. 

 Оскільки смислова близькість дієприслівникових зворотів до 

підрядних речень менша, ніж у прикметникових зворотів, при 

заміні – якщо є можливість вибору – про це слід пам’ятати. 
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Пряма та непряма мова 

 

Особливістю ділового мовлення є також переважне вживання  непрямої 

мови. До прямої мови в діловому стилі звертаються тільки в тих випадках, коли 

дослівна передача тексту необхідна (цитування розпорядчих документів, 

законодавчих актів тощо). 

Розділові знаки у реченнях із прямою мовою та  передача прямої мови 

непрямою розміщено в українському правописі та практикумі з правопису 

української мови (видання не пізніше 1994 року).  

 

Віддієслівні іменники 

 

Віддієслівні іменники є необхідним і виправданим мовним засобом 

ділового стилю -  заміна всіх віддієслівних іменників дієслівними формами не-

можлива. 

На перший погляд, із точки зору загальнолітературних естетичних та 

експресивних норм ці іменники збільшують обсяг речення, бо «ведуть» за 

собою цілі ряди означень і додатків у родовому відмінку; через їх вживання 

збільшується кількість пасивних зворотів; виникає тенденція до вживання слів 

без достатнього змістового наповнення (справа здійснення, з метою створення, 

шляхом відмовлення). 

Зловживання віддієслівними іменниками навіть у межах ділового стилю 

викликає цілком справедливі нарікання. Так, часто без достатніх для цього 

підстав подовжують і ускладнюють речення словосполученнями, які 

розпочинаються словами з метою. Ці словосполучення стоять, як правило, 

після віддієслівного іменника і ведуть за собою ряд додатків і означень у 

родовому відмінку: Вивчення стану справ з метою подальшого ґрунтовного 

поліпшення і вдосконалення виробничого процесу... Тому можна вважати цілком 

слушними рекомендації замінювати словосполучення з метою на прийменник 

для або перебудовувати речення з простого на складнопідрядне мети (Щоб 

вивчити стан справ, необхідно...). Тоді довгий ряд іменників у родовому від-

мінку відпадає, речення стає чіткішим, прозорішим. 

Проте деякі властивості віддієслівних іменників роблять їх необхідними 

для ділового стилю, закріплюють їх за офіційним діловим писемним 

спілкуванням. Насамперед цьому сприяє здатність віддієслівного іменника 

називати не конкретну дію, а загальне уявлення, поняття про неї, порівняйте: 

давати вказівки — вказувати, 

провести операцію — оперувати, 

зробити огляд — оглянути та ін. 

Як бачимо, тут відбувається певна смислова диференціація: дієслово 

називає дію вужчу, конкретнішу (шукати); це саме висловлення «розщеплене» 

на допоміжне дієслово і віддієслівний іменник,— дію широку, узагальнену 

(вести пошук). 

При цьому слід мати на увазі, що такі категорії дієслова, як вид, стан, час, 

створюють абсолютно зайву в діловому стилі атмосферу «розмовності». 
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Віддієслівні ж іменники (саме через відсутність цих категорій) забезпечують 

потрібну діловому стилю однозначність, а водночас і узагальненість змісту. Ця 

однозначність і узагальненість створює атмосферу ділової «значимості», 

офіційності (найчастіше віддієслівні іменники входять до складу готових, 

усталених кліше ділового стилю). 

 

Підмет і присудок 

 

Розщеплення присудка 

 

Розщеплені присудки (надати допомогу, здобути перемогу — замість 

допомогти, перемогти) у діловому тексті стають стандартизованими (а часом і 

універсальними) засобами висловлення, тому вони потребують особливої до 

себе уваги. 

Причини розщеплення присудків у діловому стилі: 

 Далеко не всі словосполучення «дієслово + іменник», часто вживані в 

ділових текстах, мають дієслівний (однослівний) відповідник. Так, немає 

однослівного відповідника у словосполученнях здійснити (провести) за-

хід, встановити порядок, виявити увагу, дати (випустити) брак та ін. 

Тут, як бачимо, вибору немає. 

 Навіть при наявності дієслівного відповідника словосполучення 

«дієслово + іменник» може не збігатися з ним за значенням. Порівняйте: 

проводити, провести змагання - змагатися, надавати, надати допомог -  

допомогти. Ці словосполучення набули конкретного значення, близького 

до термінологічного, а дієслова зберегли досить широке загальномовне 

значення. 

 У розщеплених присудках допоміжне дієслово не просто вказує на факт 

дії; воно ще може виражати деякі додаткові смислові відтінки. 

Порівняйте, наприклад, значення таких дієслів: давати - надавати, вести 

- проводити; проводити - здійснювати та ін. 

 До складу розщепленого присудка часто входить віддієслівний іменник 

— термін, який точно кваліфікує певне явище (цього не може зробити 

звичайне загальновживане слово). Наприклад: наїхати (загальновживане 

дієслово)  і зробити наїзд (наїзд — юридичне найменування певного типу 

правопорушень); вести переговори — домовлятися та ін. 

 До складу словосполучення «дієслово + іменник» можна ввести ще одно 

або   кілька   означень:   надати (грошову, матеріальну, технічну та ін.) 

допомогу, вести (дипломатичні, торговельні, попередні та ін.)  перегово-

ри. Якщо в таких словосполученнях провести заміну, то вона виявляється 

не завжди можливою і доречною, порівняйте: допомогти матеріально — 

так сказати можна; допомогти технічно — не можна. 

 Розщеплений присудок через свою «громіздкість» начебто затримує 

увагу читача;  інформація таким чином  не втрачається,  а,  навпаки,  

фіксується в  пам'яті читача. 

 



 27 

Очевидним є те, що у розщепленого присудка е цілий ряд переваг: 

здатність передавати точні термінологічні значення, створювати потрібний 

офіційний, без домішки «розмовності», колорит висловлення; не останнє 

значення мають і традиції ділового стилю. 

Однак не скрізь і не завжди вживання розщепленого присудка буває 

виправданим і доречним, часто це «данина традиції», яку дехто розуміє 

неправильно. Не завжди розщеплені присудки вживаються точно: не 

враховується та обставина, що допоміжні дієслова можуть сполучатися далеко 

не з усіма віддієслівними іменниками. Наприклад: питання можна ставити, 

порушувати, висувати, але не піднімати, загострювати; допускатися 

(припускатися) можна помилки, суперечності, недоречності, але не браку, по-

ломок, розкрадання. 

Серед розщеплених присудків трапляються і беззмістовні, порожні 

словосполучення, і словосполучення просто неграмотні (забезпечувати 

покращення, відбувається зростання, організувати використання, проявити 

пошану та ін.). Отже, оцінити вживання розщепленого присудка можна, лише 

виходячи з умов певного контексту, з урахуванням його виду, мети й 

призначення. 

 

Узгодження присудка з підметом 

 

1. Якщо підмет має у своєму складі числівник, який закінчується на 

одиницю (21, 141, 1991 та ін.), присудок при такому підметі ставиться у 

формі однини (смислове узгодження у множині робить текст розмовним). 

2. Якщо числівник у підметі закінчується на 2, 3, 4, то присудок ставиться   

у   множині.   Однина   тут  можлива тільки тоді, коли повідомлення   

фіксує   той   чи   інший факт як підсумок або коли повідомленню 

надається безособового  характеру  (наприклад: Було переведено три 

працівники...). Такі конструкції в ділових паперах цілком доречні. 

3. При підметах типу п'ять чоловік, сто п'ятнадцять тонн, сімнадцять 

агрегатів та ін. присудок може стояти як її однині, так і в множині. 

Однина підкреслює внутрішню нерозчленованість, цілісність; вона надає 

висловленню безособового характеру, виділяє загальний підсумковий  

результат;  вона  може позначати   пасивність предметів.   При позначенні  

великої кількості предметів теж обирається форма однини. 

4. Підмети зі словами більшість, меншість, ряд, частина, багато, кілька 

вимагають від присудка форми однини. Відступ від цього правила   

можливий   лише   при наявності однорідних членів, дієприкметникових 

зворотів або підрядних речень, які узгоджуються з підметом у множині. 

Наприклад: Більшість абітурієнтів, які успішно склали вступні іспити,  

будуть зараховані  на стипендію й забезпечені гуртожитком.  

Порівняйте це речення без підрядного: Більшість абітурієнтів буде 

зарахована  на  стипендію  й забезпечена  гуртожитком. 

5. Слід рахуватися з тим, що форма однини присудка більш  відповідає 

традиціям книжно-писемного мовлення, тому відступи від неї повинні 
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бути обов'язково вмотивовані. 

6. При підметі, вираженому займенником хто, присудок звичайно ставиться 

у формі однини (Усі, хто не пройшов реєстрації, повинні з'явитися...). 

При підметі,  вираженому займенниками ніхто, ніщо, дехто та ін., 

присудок теж ставиться в однині (Дехто з присутніх на зборах участі у 

голосуванні не  брав). 

7. Якщо до складу підмета входить прикладка, виражена іменником   

іншого,   ніж   підмет,   роду,   присудок узгоджується в роді з підметом, а 

не з прикладкою (не завжди буває легко встановити, де в 

словосполученнях типу вагон-лабораторія, катер-торпедоносець, вагон-

майстерня та ін. прикладка; вважається, що прикладкою е поняття вужче, 

видове, а підметом — ширше, родове поняття з двох наявних). 

8. Коли підмет виражений символічною назвою, присудок повинен 

узгоджуватись із загальною назвою при цій умовній, символічній. Для 

ділового стилю нетиповим е написання: «Прогрес»   завоював   

перехідний   вимпел тресту; тут мало б бути Об'єднання «Прогрес» 

завоювало... 

9. Присудок ставиться в однині ще в таких випадках: 

 при наявності протиставних сполучників між однорідними 

підметами (не - а, не лише - а й); 

 при  наявності тематичної  близькості однорідних підметів; 

 при  наявності  повторюваних  перед однорідними підметами слів 

весь, кожний, ніякий; 

 при перерахуванні, особливо в тих випадках, коли висловленню 

надається підкреслено безособового характеру (у продажу є...); 

 зі словами частина, кількість, ряд, число та ін., що мають при 

собі означення (значна частина, велика кількість, цілий ряд, 

деяка кількість) і об'єднують однорідні підмети (значна   

частина   станків   і   механізмів), присудок узгоджується в 

однині  (значна частина врожаю жита і пшениці була 

відправлена...). 
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Складні випадки керування 

 

Інформація, яка міститься в службовому документі, повинна бути 

виражена максимально точно та зрозуміло для адресата. Недостатньо чітке 

формулювання, з одного боку, збільшує обсяг тексту, а з другого — викривлює 

зміст написаного. 

 1.  Особливо часто помилки виникають внаслідок того, що при дієсловах, які 

вимагають неоднакових відмінків, уживається спільний додаток, наприклад: 

... у доповіді було також відзначено, що ми повинні прагнути до 

вдосконалення і повного опанування методами.  Порівняйте: опанування — 

методами, але вдосконалення — методів; значить спільний додаток тут 

неможливий. Ще приклад: ... для організації мас на активні політичні дії 

замало самого інформування, повідомлення фактів. Порівняйте;    

повідомлювати — факти,    інформувати — про факти; спільний додаток 

неможливий. 

2. Помилки з'являються й тоді, коли в стійкому словосполученні  змінюються  

окремі  слова   або  вводяться нові  слова.   Від  цього  словосполучення  

руйнується,   а текст стає неграмотним,   наприклад:   кожного   взяло за   

самолюбство,   за   робітничу   гордість (замість узяло за живе); для відома 

і для діла, для розуму і для душі (замість до відома) та т. 

3.  Близькозначні слова можуть вимагати після себе неоднакових відмінків; ми 

підміняємо одне слово іншим, зберігаючи спосіб керування — і робимо 

помилку. Ось які близькозначні слова найчастіше взаємозамінюються 

(зверніть увагу на те, яких відмінків після себе вони вимагають): 

 

Близькозначні слова 

 

Яких відмінків вимагають 

 

Властивий, характерний  

Опанувати, оволодівати 

Завідувач, завідуючий 

Сповнений, наповнений 

Оснований, заснований 

Багата, славиться 

Дорівнювати, рівнятися 

Торкатися, доторкатися 

 

Кому? Для кого? 

Що? Чим? 

Чого? Чим? 

Чого? Чим? 

На чому? Ким? 

На що? Чим? 

Чому? На що? 

Чого? До чого? 
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4.Часом помилка е результатом нерозрізнення засобів української і російської 

мов: те саме (за значенням) дієслово може вимагати в обох мовах від 

додатків неоднакових відмінкових форм, порівняйте: 

 

Російська мова 

 

Українська мова 

Благодарить (кого?) 

Причинять (что?) 

Снабжать (чем?) 

Нуждаться (в чём ?) 

Подражать (кому?) 

Дякувати (кому?) 

Завдавати (чого?) 

Постачати (що?) 

Потребувати (чого?) 

Наслідувати (кого?) 

 

 

Як бачимо, наведені дієслова, хоч і тотожні за значенням в обох мовах, 

вимагають після себе неоднакових відмінкових форм. 

Те саме за змістом дієслово в обох мовах може мати різні прийменники (при 

наявності прийменникового типу керування), порівняйте: 

 

         Російська мова 

 

     Українська мова 

Підготовиться к  

Стремиться к  

Предупреждать о (об) 

Думать о (об) 

Забота о (об) 

Случилось по 

Работать по 

Выполнять по 

        Обратиться по 

Підготуватися до  

Прагнути до 

Попереджувати про 

Думати про 

Піклуватися про 

Трапилося через 

Працювати за 

Виконувати за 

        Звернутися на 

 

 

1. У діловому стилі є ряд особливо часто повторюваних усталених 

словосполучень дієслівного типу, де вибір прийменників неможливий. Так, 

лише витрати на..., відрахування на..., винагорода за..., покладається на... 

та ін. 

Тому при складанні службових документів особливо важливо стежити за 

правильністю вживання прийменників у таких усталених словосполученнях. 

Можливість вибору прийменника є не в усіх синтаксичних конструкціях. 

Використовується ця можливість звичайно для підкреслення певного відтінку 

думки. Наприклад, напрям усередину чогось, перебування всередині чогось — 

при називанні транспортних засобів — позначається прийменником в (у): їхати 

у вагоні, зайти в каюту; вид транспортного засобу — без прийменника: 

поїздом, літаком, пароплавом або з прийменником на: на літаку та ін. 

Деякі з паралельних конструкцій набувають специфічного значення саме 

в ділових текстах, наприклад: за звітний період — за увесь час, взятий разом, 
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як одно нерозчленоване ціле; у звітний період — протягом певного часу, за 

який звітуються. 

Окрім того, що такі прийменники створюють відтінки у значенні, вони ще 

й надають тексту певного стилістичного забарвлення. Наприклад, прийменники 

по лінії, з боку, в напрямку, з метою широко використовуються в діловому 

стилі і мають «канцелярське», тобто офіційне, беземоційне забарвлення. 

У більшості випадків вибір прийменника визначається мовною 

традицією; він зумовлений також і конкретним текстом (лексико-граматичними 

зв'язками окремих слів, які сполучаються). Так, наприклад, конструкції з на 

типу на місцеві потреби — і для місцевих потреб різняться відтінками думки: 

на — вказує сферу вживання, для — мету. Серед трьох варіантів: протягом, на 

протязі, в протягу, коли мова йде про час, то традиційно віддається перевага 

першому. 

Також традиційно закріпилося вживання прийменника проти в діловому 

мовленні із значенням «порівнюючи з чимось: Збільшити обсяг виробництва у 

2 рази проти 2004 року. Якщо ж у реченні один з порівнюваних компонентів 

стоїть у вищому ступені, тоді прийменник проти не вживається (неправильно: 

Ярових посіяно на 20 га більше проти озимих; треба — ніж озимих, чим 

озимих). 

Прийменник завдяки (він вживається з давальним відмінком: завдяки 

зусиллям колективу) має відтінок значення дякуючи; тому коли йдеться про 

причини, що заважають чомусь, він замінюється прийменником через. 

Прийменники в - на розрізняються не лише за змістовими відтінками (про що 

вже згадувалося), а й за традицією вживання, наприклад: вчитися в школі, 

технікумі, інституті, університеті та ін., але вчитися на курсах, на вечірньому 

відділенні інституту, на заочному відділенні університету та ін.; працювати в 

науково-дослідній установі, в школі, в колгоспі та ін.; але працювати на заводі, 

на підприємстві, на складі та ін. 

Прийменник всупереч вживається лише з давальним відмінком (вживання 

з родовим відмінком — вияв незнання норм). 

Серед поширених помилок можна назвати ще такі: 

1.  Відсутність прийменника,   що   створює   двозначність  (лист організації — 

від організації? до організації?). 

2.  Повторювані прийменники   можуть   пропускатися при однорідних 

іменниках, якщо останні мають однакову форму, близькі за змістом і не 

поширені означеннями. Проте повторення прийменника обов'язкове, якщо 

однорідні слова пов'язуються повторюваними або парними сполучниками, 

якщо прийменники при однорідних іменниках неоднакові, якщо однорідні 

слова з'єднуються протиставними сполучниками, якщо однорідні члени по-

ширені залежними словами. Прийменники повинні повторюватися перед 

кожним однорідним членом, якщо є потреба логічно виділити кожне слово з 

тих, що перераховуються. 

3.  Не завжди чітко розрізняються такі конструкції: заготовлено кормів на 

кожну корову і надоєно молока від кожної корови (в останньому випадку часто 

неправильно вживають на; такі помилки проникають і в газетні тексти). 
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4.  Існує тенденція в усній   мові   скорочувати   деякі прийменникові 

словосполучення:  замість   на   засіданні бюро, на збиранні буряків, на зборах 

правління та ін. звичайно говорять на бюро, на буряках,   на   правлінні та ін. 

Використання таких зворотів у мові документів небажане і недоречне. 

5.  Багато помилок виникає   при   т.   зв.  «вільному» (тобто не перевіреному за 

словником) перекладі усталених прийменникових конструкцій ділового стилю з 

російської мови на українську. А відмінності тут часом значні. Порівняйте: 
 

Російська мова                   Українська мова 

 

по приказу  

согласно приказу  

соответственно приказу  

по возвращении  

поставить в пример 

ввести в состав  

по указанию 

по всем правилам 

 

по инициативе 

речь по вопросу 

 

несмотря на  

не глядя на 

 

за наказом  

згідно з наказом  

відповідно до наказу  

після повернення  

поставити за приклад (не в приклад) 

ввести до складу   (не   в склад) 

за вказівкою (не по вказівці) 

за  всіма  правилами   (не по всіх 

правилах)  

з ініціативи (не по ініціативі) 

промова в питанні   (не промова по 

питанню)  

незважаючи на  

не дивлячись на 

 

 

В українській літературній мові до деяких російських словосполучень 

цього типу існує не один, а кілька можливих варіантів відповідників. Це дає 

можливість вибирати найточніший, якщо між ними е смислова відмінність, 

найвідповідніший (залежно від синтаксичної будови речення) або зупинитися 

на традиційному в цьому виді документів: 
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Російська мова Українська мова 

 

по закону  

 

 

получать по счету 

 

по нашей инициативе  

 

отпуск по болезни  

 

по подозрению в чем 

 

 

мероприятия по 

по март включительно 

с 2001 по 2004 год 

 

по закону  

за законом  

згідно з законом  

одержувати за рахунком, одержувати 

згідно з рахунком 

з нашої ініціативи  

за нашою ініціативою  

відпустка   через  хворобу  

у зв'язку з хворобою  

підозріваючи в чому  

маючи підозру, що  

за підозрінням в чому  

заходи щодо, для, до  

до березня (по березень) включно 

з 2001 по   2004   рік   (до 2004 року); 

 

 

6. Важкими для перекладу є, зокрема, російські конструкції з прийменником по, 

які в українській мові перекладаються цілим рядом прийменникових і 

безприйменникових конструкцій, наприклад: 

-  конструкціями    з    прийменником    по: кампанія по виборах, черговий по 

вокзалу, наказ по школі, різьба по дереву, по всій Україні, товариші по 

інституту, по можливості, спеціаліст по проектуванню шляхів тощо; 

-  конструкціями    з    прийменником    за: за дорученням, за пропозицією, за 

свідченням, за власним бажанням, за своїми масштабами, за способом, 

економіст за освітою тощо; 

- конструкціями з прийменником з: з нагоди чого, з багатьох причин, 

дослідження з фізики, курс лекцій з аграрного питання, матеріали з питань 

економіки, з ініціативи, з примусу тощо; 

-  конструкціями     з     прийменником   на: називати на ім'я та по батькові, 

схожий на смак, знати на вигляд, на мою адресу, на його бажання, на замов-

лення, на пропозицію, на вимогу тощо; 

-  конструкціями   з   прийменником   у(в): викликати у службових справах, в 

усіх напрямках, комітет у справах роззброєння, у вихідні дні, а також у свята 

тощо; 

- конструкціями з прийменником для: комісія для складання резолюції, гурток 

для вивчення тощо; 

-  конструкціями    з    прийменником    через: через помилку, через 

неуважність, через непорозуміння тощо; 

-  конструкції    з     прийменником     після: після повернення, після закінчення 

строку повноважень, після одержання документів, після розгляду чогось, після 

прибуття та ін.; 
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-  конструкції  без  прийменника (з орудним відмінком іменника): повідомити 

телефоном, поштою; старший віком,   величезний   своїми   масштабами; 

культура   національна  формою тощо. 

 

Словосполучення дієслівного типу 

 

У мові ділових паперів е досить обмежений за своїм складом і обсягом 

набір усталених словосполучень, покликаних обслуговувати адміністративно-

виробничі ситуації, де вони багато разів повторюються. Це словосполучення 

типу взяти до уваги, довести до відома, взяти за основу, залишити 

нерозв'язаним, взяти на себе зобов'язання та ін. 

Серед цих стійких словосполучень є такі, що вживаються у схожих 

ситуаціях, але різняться своїм словесним наповненням. Якщо це словесне 

наповнення не дуже конкретне, а саме словосполучення виконує роль «логічної 

прокладки» для збереження цілісності змісту документа, тоді виникає 

небезпека змішування близькозначних словосполучень (а значить — зниження 

загального рівня документа). Так із двох словосполучень відігравати роль і 

мати значення складається одне (неправильне) : відігравати (або грати) 

значення. 

Неправильний вислів мова йдеться складено з двох правильних мова йде 

про і йдеться про. 

Є вислови базуватися на чомусь і спиратися на щось; неправильно 

базуватися на що та ін. 

Часто плутають такі словосполучення на позначення міри, ступеня вияву 

ознаки: зменшувати (збільшувати) кількість; підвищувати (знижувати) рівень 

- це правильно побудовані словосполучення. Неправильно: зменшувати (збіль-

шувати) рівень; підвищувати (знижувати) кількість (на жаль, вони досить 

часто трапляються і в писемному, і в усному мовленні). Так само неправильним 

є вислів втрачати якість: можна знижувати (погіршувати) якість і 

втрачати цінність (знецінюватися). 

 

Особливо багато неточностей, а то й грубих помилок з'являється при 

некваліфікованому перекладі таких словосполучень із російської на українську 

мову. Наводимо кілька таких російсько-українських відповідників (з метою 

застерегти від неправильних перекладів). 
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Російська  мова 

 

Українська мова 

 

Принести благодарность  

принести вред  

нуждаться в помощи  

заслуживать внимания 

 

оставить под вопросом  

остаться под вопросом 

приняться за роботу 

в виду того, что 

 

 

в виду вышеизложенного 

 

 

 

это вызывается тем  что 

 

скласти подяку  

завдати шкоди  

потребувати допомоги  

заслуговувати на увагу, бути вартим 

уваги  

залишити нерозв'язаним  

залишитися      нерозв'язаним 

взятися   до   роботи    (до праці). 

через те, що 

зважаючи на те, що 

з огляду на те, що 

зважаючи   на   викладене 

вище 

(з   огляду  на   викладене 

вище) 

це викликається тим 

це залежить від того 

це спричиняється тим 

це має свою   причину   в 

тому 

 

 

Однорідні члени речення 

 

1. У ролі однорідних не повинні виступати слова, що виражають родові 

(ширші) і видові (вужчі) поняття. Так, неправильно: Було посіяно зернових 500 

га, вико-бобових 50 га, ячменю 40 га;  треба Було посіяно зернових 540 га, у то-

му числі ячменю 40 га, вико-бобових 50 га. 

2.  Не можна будувати однорідного ряду зі слів, значення  яких у чомусь 

збігаються  або перехрещуються, наприклад: 

Було закуплено нову апаратуру, вимірювальні прилади і пристрої на суму... (тут 

значення підкреслених слів частково збігаються). 

3.  У ділових текстах не слід вживати як однорідні ті слова, що виражають 

різнопланові, тематично не пов'язані поняття. Це можливо й доречно лише в 

художніх текстах; в офіційних паперах кожне таке поняття мусить міститися в 

окремому реченні, наприклад: Готуючися до атестації співробітників, 

профком аналізує, як вони беруть участь у громадському житті, 

допомагають молодим спеціалістам  у   роботі, вчать, як краще виконувати 

доручення. У цьому реченні поєднано як однорідні три різноаспектні дії; його 

слід було б розбити на два— щонайменше — речення, тоді можна було б 

значно точніше й повніше висловити думку. 

4.  Особливо велику увагу слід звертати на сполучуваність   слів.   Так,   
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неправильно   побудовано   речення: У резолюції висловлені висновки  і  

побажання, які ми повинні   врахувати   у   своїй   подальшій   роботі. Адже   

лише   побажання    можна    висловити, висновки ж — зробити, а цього в 

реченні не враховано. 

5. Якщо при однорідних членах е узагальнююче слово, воно повинне за 

своїм обсягом бути родовим поняттям до однорідних слів — видових понять. 

Однорідні члени повинні узгоджуватись з ним у відмінку.  

Порівняйте:  

- База одержала такі товари (узагальнююче слово у 

знахідному відмінку): скляну тару, нітрофарби...  

- На базу надійшли такі товари (називний відмінок): скляна 

тара, нітрофарби... 

 

Запитання та завдання для самоконтролю:  

 

 

 

 

 

 
1. Чому питальні та окличні речення в документах зустрічаються рідко? 

2. Обґрунтуйте використання простих речень у тексті документа. 

3. Які вимоги ставляться до складних речень? 

4. За допомогою яких синтаксичних конструкцій здійснюється скорочення складних 

речень? 

5. У чому полягає прямий порядок слів? 

6. У якому випадку буде виправданим непрямий порядок слів? 

7. Яка форма присудка переважає в ділових паперах? 
8. Що таке „нанизування” відмінків? 

9. Наведіть приклади характерних для документації інфінітивних конструкцій. 

10. Які рекомендації існують щодо вживання дієприкметникових та 

дієприслівникових зворотів у документації? 

11. У якому випадку звертаються до прямої мови в тексті документа? 

12. Визначте роль і функцію віддієслівних іменників у ділових паперах. 

13. Назвіть причини розщеплення присудка. 

14. Які особливості узгодження підмета з присудком у тексті документа? 

15. Наведіть приклади складних випадків керування. 

16. Чим викликані порушення у вживанні прийменникових конструкцій? 

17. Назвіть ділові штампи – сполучення дієслівного типу. 

18. Схарактеризуйте особливості вживання однорідних членів речення в писемному 

діловому мовленні. 
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http://www.slovnyk.net/
http://ru.org.ua/
http://krym.linux.org.ua/
http://www.rosukrdic.iatp.org.ua/
http://www.msu.kharkov.ua/tc
http://ulif.mon.gov.ua/

	Матеріали консультацій
	з дисципліни «Українська мова
	(за професійним спрямуванням)»
	Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
	5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"
	5.03050901 «Бухгалтерський облік»
	5.03050801 «Фінанси»
	Дієприкметникові та дієприслівникові звороти
	Пряма та непряма мова
	1. Чому питальні та окличні речення в документах зустрічаються рідко?
	2. Обґрунтуйте використання простих речень у тексті документа.
	3. Які вимоги ставляться до складних речень?
	4. За допомогою яких синтаксичних конструкцій здійснюється скорочення складних речень?
	5. У чому полягає прямий порядок слів?
	6. У якому випадку буде виправданим непрямий порядок слів?
	8. Що таке „нанизування” відмінків?
	9. Наведіть приклади характерних для документації інфінітивних конструкцій.
	10. Які рекомендації існують щодо вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів у документації?
	11. У якому випадку звертаються до прямої мови в тексті документа?
	12. Визначте роль і функцію віддієслівних іменників у ділових паперах.
	13. Назвіть причини розщеплення присудка.
	14. Які особливості узгодження підмета з присудком у тексті документа?
	15. Наведіть приклади складних випадків керування.
	16. Чим викликані порушення у вживанні прийменникових конструкцій?
	17. Назвіть ділові штампи – сполучення дієслівного типу.
	18. Схарактеризуйте особливості вживання однорідних членів речення в писемному діловому мовленні.


