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Перспектива часу в російській та українській мовах, зокрема в художніх стилях, 
виражається формами дієслів минулого, теперішнього і майбутнього часу, а в українській 
мові — інколи й давньоминулого. Кожна з цих граматичних форм виконує окрему 
стилістичну функцію. У більшості художніх творів обох літератур основним часовим фоном 
виступає минулий час. Рідше зустрічаються твори, де переважають форми теперішнього 
часу, і зовсім немає творів, де протягом всієї розповіді про події вживався б майбутній час 
дієслів. Це пояснюється тим, що майбутній час виражає дію, яка має відбутися або після 
моменту мовлення, або після дії в минулому чи майбутньому часі, до якої вони відносяться, 
напр.: «— Я буду сидеть возле тебя, пока ты не уснешь...» (В. Ліпатов); «— Зараз будемо 
вечеряти, згода?» (П. Загребельний) або: «Появление Нагульнова было для большинства 
неожиданностью. До его отъезда в районный центр по Гремячему упорные ходили слухи, 
что Нагульнова будут судить за избиение Банника, что его снимут с должности и наверняка 
посадят...» (М. Шолохов): «Звідкись дізналася Маринка, що у великому львівському театрі 
виступатимуть радянські артисти» (С. Журахович). 

У авторській розповіді про події дуже часто майбутній час виступає в 
складнопідрядному, рідше — складносурядному, безсполучниковому або простому 
реченнях, поєднуючись з минулим чи теперішнім, напр.: «Он [Санаев] был в прекрасном 
расположении духа, радовался, что завтра они, как выпускники, окончившие академию с 
отличием, впервые будут во время парада стоять на трибунах и смотреть оттуда, как 
проходит их академия» (К. Симонов); «Комісія довго не могла їй [жінці Порфирія] 
роз’яснити, що ніхто нікуди не буде забирати її чоловіка — хай тільки чесно він живе» 
(М. Стельмах); «Це Гриня Мамайчук гукає від машини в Дорошенків двір. Він відвозитиме 
радгоспівським газиком капітана та його тонкошийого юнгу в Лиманське, до причалу» 
(О. Гончар). У подібних випадках форми майбутнього часу створюють перспективу 
розповіді, передають логічну послідовність подій. 

Можна зустріти форми майбутнього часу недоконаного виду і в авторських відступах, що 
висловлюють ставлення до подій, характеризують минуле або, навпаки, відкривають 
читачеві секрети майбутнього, напр.: «Ни Авдей, ни Феня не знали тогда, что пройдет еще 
десять лет, прежде чем крыша над Фениной хижиной сделается окончательно их общей 
крышей. А до тех пор они будут встречаться тайно, если вообще возможно такое на селе» 
(М. Алексеев); «Про нащадків, тобто мостищан, мовитиметься тут ще досить розлого й 
докладно, а тепер треба сказати все про міст» (П. Загребельний). Однією з функцій 
майбутнього часу в художньому творі є його участь у розкритті думок, мрій, сподівань, 
уявлень героя. Це явище може обмежуватись одним реченням або поширюватись на більш 
широкий контекст, напр.: «Я знал, что утром мать пойдет в поле жать рожь. За ней среди 
высоченной ржи будет оставаться высокая ровная соломенная щетка. Местами среди 
соломенной щетки зазеленеет — живой еще, значит, по сравнению с созревшей соломой — 
колючий жабрей. На желтую соломенную щетку, на зеленый жабрей будет мать класть 
длинные гибкие пряди ржи, пока не наберется их столько, что можно связать в сноп» 
(В. Солоухін); «Ні, давно не переживав такого щастя Василько. Він уявив, як усі 
дивуватимуться в селі, а Тимко Куличок так витріщиться на безкозирку, що, напевне, і про 
корів своїх забуде. Вони й підуть у город до баби Секлети... А Василько піде далі, і всі 
колгоспники оглядатимуться на нього...» (О. Донченко). 

Внутрішній світ героя нерідко розкривається за допомогою невласне прямої мови, яка 
за своїм значенням і синтаксичним оформленням перебуває на межі між прямою і 
авторською мовами, напр.: «Сейчас Павел уже не помнит, случайно или нет получилось это, 
но главная ответственность по севу пала на плечи коммунистов. Приходько будет доводить 
до конца дело с семенами. Шумов проверит все тракторы и плужки...» (А. Пришвін); «Лукія 
в той момент мовби бачить його зовсім дорослим, в його майбутньому, в його завтрашньому 



самостійному житті. Ким він буде? Чи минатиме його життя тут, у радгоспі, чи буде він у 
далеких, може, навіть у космічних мандрах, і вона виглядатиме його додому...» (О. Гончар). 

Слід відзначити, що вживання майбутнього часу недоконаного виду в науковому та 
офіційно-діловому стилях має свою специфіку. Тут спостерігається звуження його функцій, 
бо не завжди виникає потреба створювати часову перспективу. Якщо ми звернемо увагу на 
часове оформлення сучасного наукового тексту, то побачимо, що в ньому переважають 
форми дієслів теперішнього часу. При цьому майбутній час виступає у функції заохочення 
до спільної дії, домовляння про щось, напр.: «Будем говорить для простоты о функциях двух 
переменных» (А. Мышкис. Математика для ВТУЗов); «Ці дотичні будемо називати осями 
локальної криволінійної системи координат» (В. Панасюк, М. Теплий. Деякі контактні задачі 
теорії пружності). Таке використання форм майбутнього часу часто зустрічаємо на сторінках 
наукових творів. Дієслівні форми в цих випадках не мають значення майбутнього часу і 
легко можуть замінюватись формами теперішнього часу. Рідше у науковому стилі дієслово 
майбутнього часу виражає майбутню дію щодо моменту написання даної роботи, напр.: 
«Українська РСР і далі розвиватиметься як одна з найважливіших паливно-енергетичних, 
металургійних і машинобудівних баз Радянського Союзу» (Ф. Хилюк. Структура і динаміка 
розвитку народного господарства Української РСР за 50 років). 

В офіційно-діловому стилі (законах, постановах) форми майбутнього часу вживаються 
надзвичайно рідко. В українських текстах зустрічаються в основному лише аналітичні 
форми, характерні саме для книжного мовлення у зв’язку з прагненням до однорідності 
оформлення думки, напр.: «Міністерству охорони здоров’я УРСР, виконкомам обласних і 
Київської міської Рад депутатів трудящих погодити з торговими організаціями Міністерства 
торгівлі УРСР асортимент товарів широкого вжитку, які будуть випускатися спеціальними 
майстернями...» (Про організацію виробничного навчання і трудовлаштування хворих на 
туберкульоз. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 лютого 1961 p.). 

Щодо художнього стилю, то в ньому немає відчутної межі у використанні синтетичних і 
аналітичних форм. Можна говорити про загальну перевагу синтетичної форми лише як про 
характерну ознаку стилю певного автора. Так, наприклад, синтетична форма у романі 
П. Загребельного «Європа-45» зустрічається навіть у тих випадках, де за законами евфонії і 
вимог ритму більше підходила б аналітична форма, напр.: «Там, у темному похмурому 
будинку лишився лежати той, з скляними очима. Вже ніколи більше... не 
всвердлюватимуться вони [очі] пекучими кулями в беззахисні потилиці невинних бранців». 

Отже, в російській і в українській мовах наявні однакові композиційно-синтаксичні 
конструкції, в яких виступають форми майбутнього часу недоконаного виду. Але специфіка 
української мови виявляється в тому, що в ній існують дві форми вираження майбутнього 
часу, які мають певні особливості вживання в різних стилях. 

 
 


