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У різних стилях сучасної української літературної мови вживаються субстантивні 
безприйменникові словосполучення із давальним відмінком, що передають об’єктні 
відношення з відтінком призначення живим і неживим предметам. 

До першої групи належить чимало утворень, які використовуються в розмовній 
мові та художньому стилі: «Бач, знайшов сиротам матір!» (С. Васильченко); «Це ж яка 
допомога селянам!» (М. Стельмах); «Я напишу присвяту Маргариті» (Є. Гуцало); 
«Салют космонавту!» (О. Гончар); «Думаєш, ти зробив користь партизанам?» 
(Л. Смілянський); «Я читала, що в якомусь місті стоїть пам’ятник чайці» (О. Гончар). 

Ряд словосполучень цієї групи утворює синонімічні пари з дієслівними 
конструкціями: допомога селянам// допомагати селянам; салют космонавту/ 
/салютувати космонавту і т. д. Синонімічні зв’язки такого типу виникають завдяки 
здатності мови утворювати віддієслівні іменники (допомагати — допомога, наказувати 
— наказ). Ці утворення функціонують паралельно, не дублюючи одно одне. Скажімо, 
речення «Це ж яка допомога селянам!» або «Я напишу присвяту Маргариті» не можна 
трансформувати в ідентичні щодо змісту і форми конструкції, замінивши іменникові 
словосполучення синонімічними дієслівними. Доводиться видозмінювати ціле речення, 
щоб воно у певному контексті стало ідентичним вихідному, наприклад: «Це ж яка 
допомога селянам!» > «Це ж як ми допоможемо селянам!»; «Я напишу присвяту 
Маргариті» > «Я присвячу Маргариті». При цьому, як правило, зазнає змін предикативна 
основа речення, змінюється його часова співвіднесеність, модальність, з’являється 
потреба у додаткових компонентах речення. 

Структура речення не змінюється, якщо субстантивне словосполучення входить до 
складу предикативної групи, де між підметом і присудком є відповідна пауза, або ж 
речення складається тільки із субстантивного словосполучення; пор.: «Служіння народові 
— наша мета» і «Служити народові — наша мета»; вітання матері і вітайте матір. 

В окремих випадках цю зміну не варто робити з огляду на стильові особливості. У 
розмовній мові закріпились іменникові словосполучення типу вітання матері, привіт 
Олегові, які мовці не поспішають замінювати дієслівними, хоча вони й можуть 
використовуватися паралельно. 

Таким чином, здійснюючи заміну субстантивних словосполучень дієслівними, 
необхідно зважати на ті зміни, які відбуваються у структурі речення і можуть впливати на 
його зміст. 

Не завжди словосполучення, першим компонентом яких виступає віддієслівний 
іменник, мають синонімічні відповідники серед дієслівних утворень. 

В усному мовленні паралельно можуть існувати нормативні словосполучення 
розглядуваного типу (пам’ятник Шевченку) і ненормативні конструкції з родовим 
відмінком (пам’ятник Шевченка). Помилкове використання конструкцій з родовим 
відмінком замість словосполучень із давальним характерне для усного мовлення: 
пам’ятник Шевченка // Шевченків пам’ятник. Проте слід пам’ятати, що в літературній 
мові об’єктні відношення з відтінком призначення виражаються тільки давальним 
відмінком. Отже, слід говорити пам’ятник Шевченку (або пам’ятник Шевченкові). 

Окремі словосполучення розглядуваного типу утворюють синонімічні пари з 
прийменниковими: телеграма братові // телеграма до брата // телеграма для брата; 
батько дітям // батько для дітей тощо. Семантичної різниці між безприйменниковими та 
прийменниковими словосполученнями немає. Ледь помітним є стильовий відтінок: 
прийменникові утворення більше тяжіють до розмовної сфери. 

У мовленні структура субстантивних словосполучень може порушуватися або 
внаслідок зміни порядку компонентів словосполучення, або внаслідок розриву 



конструкції: «Бач, знайшов сиротам матір!» (С. Васильченко); «Ми її виростили, жениха 
знайшли, дали чоловіку слово...» (О. Корнійчук); «— Ти вже вислала телеграму? — Кому? 
— Братові. —Так. Вислала»; «— Ну, а подарунки? — Мамі ми вже купили, а батькові 
завтра купимо». Найчастіше структура словосполучення порушується зміною порядку 
компонентів. Це пов’язано з актуальним членуванням речення, оскільки порядок слів 
допомагає виявити логічний наголос, який і є виразником такого членування.1 У реченнях 
типу «Ми її виростили, жениха знайшли, дали чоловіку слово...»; «Бач, знайшов сиротам 
матір!»; «Мінометному лейтенантові моє шанування» перший компонент розташований 
у кінці речення, значить, він є актуалізованим, оскільки це позиція кульмінаційного слова, 
яке несе логічний, або, як його ще називають, кульмінаційний наголос2. 

Подібно до конструкцій першої групи окремі словосполучення другої групи 
утворюють синонімічні пари з дієслівними словосполученнями. Проте більшість утворень 
цієї групи вступає у синонімічні зв’язки з прикметниковими конструкціями: вірність 
слову // вірний слову; відданість справі // відданий справі. Це визначається, очевидно, 
семантичною спорідненістю слів вірність — вірний, відданість — відданий. 

Синтаксична синоніміка допомагає глибше визначити семантику субстантивних 
конструкцій: ті словосполучення, які утворюють синонімічні пари з дієслівними, несуть 
вказівку на адресування дії, ті ж словосполучення, які синонімічні прикметниково-
іменниковим конструкціям, несуть вказівку на адресування ознаки. 

Заміна іменникових словосполучень прикметниково-іменниковими викликає 
відповідні зміни в структурі речення, наприклад: «Вірність справі — основна риса його 
характеру» > «Він відданий справі, це основна риса його характеру». 

Отже, синонімічність іменникових словосполучень із давальним відмінком та 
прикметниково-іменникових конструкцій не означає, що вони ідентичні, оскільки їх 
взаємозаміна пов’язана із семантичною та структурною «реконструкцією» речення, а 
значить, впливає на його модальність, часову співвіднесеність, зміст у цілому. 

Субстантивні безприйменникові словосполучення з давальним відмінком, які 
виражають об’єктні відношення з відтінком призначення неживим предметам, 
маловживані в усному літературному мовленні, частіше такі утворення трапляються в 
художньому та офіційно-діловому стилях. 

У публіцистичному мовленні поширені словосполучення, що вживаються у вигляді 
речень і виражають заклик: «Слава партії!»; «Слава радянському народові!»; «Хвала 
подвигові!». Речення такого типу передають велике емоційне напруження, цілу гаму 
почуттів. В усному публіцистичному стилі вони використовуються майже в кожному 
виступі, промові, де вони служать кінцівкою. Це стосується і писемної публіцистичної 
мови. 
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