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Дієслова руху іти, їхати, бігти та цілеспрямованої дії послати, звернутися, вдатися, 
сягнути і под. в об’єктно-цільових словосполученнях поєднуються з конкретними і 
абстрактними назвами. Особливо продуктивні в українській мові словосполучення з 
конкретними іменниками в ролі залежного слова (назви предметів, речовин та істот). 

Назви нерухомих конкретних предметів та речовин входять до складу словосполучень з 
прийменниками по і за. Конструкції з прийменником за трохи поступаються своєю 
активністю перед словосполученнями з прийменником по: 

1. «Мати пішла на город по буряки» (Панас Мирний); «Саша мав вийти в сусідній кіоск 
по цигарки» (Первомайський); «їдуть батьки, може, в ліс по дрова» (Головко). 

2. «Чоловік за хлібом приїхав» (Панас Мирний); «Простягнув руку за фотоапаратом» 
(Первомайський); «Щоп’ятниці приїздитимеш сюди верблюдами за пшоном» (Гончар). 

Виняток становлять назви рухомих конкретних предметів та механізованих і 
немеханізованих засобів пересування: колесо, віз, машина, поїзд, мотоцикл і под. При 
дієсловах цілеспрямованої дії вони можуть сполучатися з обома прийменниками: послати за 
колесами, за велосипедом і послати по колеса, по велосипед, а при дієсловах руху — лише з 
прийменником по, як семантично виразнішим: іти по велосипед, бігти по колеса. Вживання 
прийменника за в такому лексичному оточенні небажане. Під впливом семантики дієслова і 
залежного іменника виявляється первісне просторове значення цього прийменника, і він 
позначає не об’єкт, що є метою руху, а рух одного предмета (істоти) услід за іншим: бігти за 
велосипедом. 

Те саме спостерігаємо і в конструкціях з іменником вода. Словосполучення іти за водою 
може означати і «піти за водою, щоб принести її», і «піти вслід за водою». Така двозначність 
викликає свідомий опір носіїв мови проти вживання виразу за водою в значенні по воду, а 
тому і в розмовній мові, і в мові художньої літератури іменник вода в об’єктно-цільових 
словосполученнях виступає головним чином з прийменником по, напр.: «Чомусь дівчина до 
броду по воду не ходить» (Шевченко); «Шле по воду за три гони — до самої річки» (Панас 
Мирний); «Він побіг по воду» (Довженко). 

Досить активні в українській мові і об’єктно-цільові конструкції, утворені від назв істот. 
У словосполученнях з дієсловами цілеспрямованої дії та назвами істот прийменник за 
успішно конкурує з прийменником по. Після дієслів такої семантики «за + орудний» 
відтворює значення об’єкта, що є метою руху, виразно і рідко асоціюється з конструкціями 
напрямку руху, руху вслід за кимось: 

1. «Збирайся в город за чоловіком» (Панас Мирний); «Данило... вибіг сам надвір до Ілька 
та посилав в Обухівку за Матюхою» (Головко); «Довбуш послав за нещасним двох хлопців» 
(Гжицький). 

2. «Послали по тітку» (Коцюбинський); «До Ермітажу по Катеньку прислали... карету» 
(Ільченко). 

У словосполученнях з дієсловами руху і назвами істот об’єктно-цільові відношення чітко 
передаються прийменником по: «Горпина побігла по Христю» (Панас Мирний); «По нього 
[Льоню] перед світом приїхало з Десяток жандармів» (Гончар); «— Ідіть по Кидрягу! — 
наказав Бульба» (Довженко). У словосполученнях з прийменником за під впливом дієслів 
руху та назв істот об’єктно-цільові відношення нерідко заступаються просторовими — 
вказівкою на рух услід за кимось: «Високий, довговухий, чорнобородий капрал... побіг за 
бадіками» (Черемшина); «Оксен розлютився і сам поїхав за ковалем» (Тютюнник). Щоб 
уникнути двозначності, в об’єктно-цільових конструкціях подібного типу вживають, як 
правило, прийменник по. Отже, іти по лікаря, іти по сестру. 

Менш продуктивні в українській мові словосполучення з прийменниками по і за, до 
складу яких входять абстрактні іменники: 

1. «Він [Гриць] не ганявся за наживою» (Панас Мирний); «До тебе я за помстою 



вдаюся» (Леся Українка); «Вдається він за підтримкою до капітана Дорошенка» (Гончар); 
«А чому саме до мене звернувся він за поміччю?» (Кочура). 

2. «Простягни руку по свою правду» (Коцюбинський); «Кияни звернулися по допомогу до 
Запорозької Січі» (Галан); «Я приїхав сюди не по бойові епізоди» (Первомайський); «Вона 
звертається по дозвіл їхати за чоловіком у Сибір» (Кочура); «Олена. Та по науку вирядила 
братва» (Микитенко). 

Серед конструкцій з абстрактними іменниками переважають сполучення з прийменником 
за. Семантика залежних слів усуває в цих конструкціях будь-які підстави для двозначного 
тлумачення прийменника за, і тому вони активно використовуються в усіх стилях сучасної 
української мови. Словосполученням типу «по + абстрактна назва» властивий досить 
відчутний відтінок усно-розмовного мовлення. Ця їх особливість є, мабуть, однією з причин 
того, що в діловій та науковій мові вони майже не використовуються. Там панує стилістично 
нейтральна конструкція — «за + орудний відмінок». 
 


