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ВАРІАНТНІСТЬ ПРИЙМЕННИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

«ПО + З.» І «ЗА + О.» 
 

В арсеналі сучасної української мови є чимало синтаксичних засобів для вираження 
семантично тотожних і функціонально еквівалентних відношень. Широкі можливості 
вираження таких відношень властиві прийменниковим конструкціям. Диференціація цих 
відношень відбувається після того, як ці конструкції поступають у розпорядження дієслова. 
Якщо дієслово багатовалентне, тобто йому властиво вступати в подвійний (потрійний) 
сильний підрядний зв’язок із залежним компонентом, у мові виникають варіанти, 
конструкції, які настільки зближуються за своєю семантикою, що починають функціонувати 
як «різні формальні модифікації, не пов’язані із зміною основного лінгвістичного значення» 
(Кононенко В. И. Синонимика синтаксических конструкций в совр. русск. яз. К., 1970, с. 9). 

Розглянемо особливості функціонування варіантних прийменникових конструкцій, що 
виражають об’єктно-цільові відношення при дієсловах цілеспрямованого руху: погуляти, 
звертатися, вирушати, іти, бігти, їхати, податися та ін. У сучасній українській 
літературній мові в об’єктно-цільовій функції «змагаються прийменники по із знахідним і за 
з орудним відмінками»1, тобто в мовній практиці вони виступають як варіанти, оскільки 
мають спільне лінгвістичне значення — вказують на особу чи предмет, які виступають 
об’єктом цілеспрямованої дії (переміщення, руху). Обидві конструкції семантично 
дорівнюють третій — описового характеру: «дієслово (привести, принести, покласти, 
знайти, добути, нарвати, назбирати та ін.) + родовий відмінок імені». Пор.: «Оксен 
розлютився і сам поїхав за ковалем, а Дорош чекав його повернення і через кожні півгодини 
посилав Кузя в контору дізнатися...» (Г. Тютюнник); «І в цей час з’являється ще один 
жданий всіма тут гість, по якого бігала ціла делегація дівчат випускного класу: капітан 
Дорошенко» (О. Гончар); «Тоня та інші дівчата, що бігали кликати капітана, аж сяють — 
дивіться, мовляв, кого привели!» (О. Гончар); «Старша дружка по барвінок Додому піде, Бо 
кращого барвіночку Немає ніде» (Леся Українка). Крім того, і конструкцію «по + З.», і 
конструкцію «за + О.» може заступати підрядне речення мети. Напр.: «Як буду дуже 
втомлений, то задержусь в Венеції на день... Потому заїду до Львова, щоб забрати твої 
листи» (М. Коцюбинський). 

Прийменник по в такій функції вживався ще в давньоруській мові, а прийменник за — 
вже в українській мові. На сучасному етапі розвитку української літературної мови обидва 
вони у складі названих конструкцій уживаються без особливих функціональних розрізнень. 
В обох конструкціях найчастіше виступає словоформа іменника на позначення істот або 
неживих предметів, зрідка — абстрактних понять. Причому не спостерігається якихось 
обмежень щодо функціонування іменників кожної із названих семантичних груп у складі тієї 
чи іншої прийменникової конструкції. Пор.: «Не раз та й не два посилала його [Левка] Ївга 
до людей за грошима, а він тільки й знає, що відбріхується» (Г. Квітка-Основ’яненко); «Зося 
прислала з вечора до Гані по посуду» (І. Нечуй-Левицький); «Я піду, і за внуком до вас 
удруге не прийду, пане, — самі до мене приведете, — аж скрикнув дід» (П. Мирний); «Вже 
кілька днів по Лазаря не приходив жандар» (М. Коцюбинський). 

У ряді випадків, однак, літературна традиція робить взаємозаміну конструкцій фактично 
неможливою: «До людей — по розум, до матері — по серце» (приказка); «Прийшов до тебе 
за порадою, за добрий словом» (запис усного мовлення). За виразом «іти за водою» в 
народній мові закріпилося значення «зникнути, пропасти безвісти»: «З чорними бровами іди 
за дровами, а з рудою бородою іди за водою» (нар. пісня). Тому конструкція «за водою» в 
значенні «принести води» менш поширена, ніж конструкція «по воду»: «Уляна, розтопивши 
в печі, взяла відра і пішла по воду» (Г. Тютюнник). Конструкція «за водою» в першому 
значенні зустрічається у Т. Шевченка: «Ой пішла я у яр за водою, Аж там милий гуляє з 
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другою». Можливо, в цьому випадку відмінкова словоформа продиктована законами 
віршування. Проте дослідження мови творів Т. Шевченка показує, що в його творчості 
конструкція «за + О.» взагалі використовується значно частіше, ніж конструкція «по + З.» (За 
«Словником мови Шевченка», К., 1964, прийменник за з орудним відмінком «при вказівці на 
предмет, особу, які треба дістати, одержати, привести», вжито 31 раз, а по із знахідним 
відмінком «при визначенні предмета як мети дії» — 8). Конструкція «по + З.» є загалом 
більш уживаною при дієсловах руху: іти, бігти, їхати, податися та ін. Це зумовлюється 
тим, що для дієслів переміщення значення цілеспрямованості руху (руху з метою здобуття 
певного об’єкта )є вторинним, додатковим. Первинне конкретне значення цих дієслів 
вимагає наявності при них не об’єкта, а обставини місця. Тому якщо дієсловам посилати або 
звертатися властиво поширювати свою семантику за рахунок об’єкта і вони можуть 
керувати конструкціями «по + З.» і «за + О.» передусім у значенні об’єктно-цільовому, то 
при дієсловах «руху» «нова цільова функція прийменника за стикається з функцією вказівки 
на напрям руху... і викликає іноді небажані двозначності» (Мельничук О. С. Зазнач. праця, с. 
174). Напр.: «Але Юзя щось зашепотіла їй на вухо і так заметушилась, що Зоня змилувалась і 
пішла за Царкою» (Леся Українка); «Іде Федір за паном у двір — серце тремтить, душа не на 
місці» (П. Мирний). У таких випадках вживання конструкції «за + О.» слід уникати. 

Але якщо конструкція «за + О.» контекстуально виправдана в об’єктно-цільовому 
застосуванні, вона швидше вживається поряд з варіантною конструкцією «по + З.». Аналіз 
матеріалів лексичної картотеки Інституту мовознавства АН УРСР показує, що в українській 
літературній мові активно використовуються в об’єктно-цільовому значенні обидві 
конструкції. Чіткої тенденції щодо чисельної переваги однієї з конструкцій загалом не 
простежується ні у творах письменників дожовтневої літератури, ні у творах радянських 
письменників. Проте в цілому конструкція «за + О.» зустрічається частіше. Напр., у повісті І. 
Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» співвідношення на користь конструкції «за + О.» (8:1), 
у віршованих текстах Лесі Українки воно може бути виражено як 1 : 1, а «Новели» Олеся 
Гончара показують співвідношення на користь конструкції «за + О.» (2:0). Послідовності у 
використанні зазначених конструкцій не виявляють також сучасні українські діалекти. Так, 
матеріали монографії В. С. Ващенка свідчать, що полтавським говорам, наприклад, 
властивий нахил до паралельного співжиття двох конструкцій. Все ж таки конструкцію «іти 
по лікаря» записано 415 разів, а «іти за лікарем» — 145 разів. Згадувана нами конструкція 
«іти по воду» у полтавських говорах записана 504 рази, а «іти за водою» — 80 разів. П. І. 
Приступа зазначає, що в ролі обставинних зворотів мети дії, спрямованої до вказаного в 
прийменниковій групі предмета, використовується конструкція з прийменником по і лише 
інколи з прийменником за у говірках кол. Брюховицького р-ну Львівської області та в деяких 
районах Житомирщини, Чернігівщини, Київщини. Матеріали В. С. Ващенка і П. І. Приступи 
свідчать про те, що конструкції «по + З.» і «за + О.» з семантикою мети реалізуються в усіх 
діалектних групах України. 

Враховуючи ту обставину, що в діахронному аспекті первинною для вираження 
семантики цілеспрямованого руху є конструкція «по + З.», а конструкція «за + О.» здатність 
виражати тотожне значення набуває з часом, на сучасному етапі розвитку української мови 
вони обидві успішно виконують об’єктно-цільову функцію і в сфері літературної мови, і в 
діалектній стихії. Отже, варіантність мовних засобів є свідченням безперервного розвитку 
мови та її виражальних засобів. 
 


