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Кожен знає, як багато важить для точного висловлення думки правильно й доречно вжите 
слово. Не менш важливо при цьому вдало вибрати форму поєднання слова з іншими 
словами, адже в мові існують не тільки слова-синоніми, а й синоніми форм слів. Наприклад, 
паралельно вживаються в мові словосполучення план продажу і план по продажу, тема 
розмови і тема для розмови, відправити замовникам і відправити на адресу замовників. 

Передумов для розвитку синтаксичних синонімів чимало, зокрема, омонімія родового 
відмінка приіменного (род. в.). Усунення її досягається за рахунок синонімічних 
прийменниково-відмінкових форм. Особливо цьому сприяють прийменники з прозорим 
граматичним значенням, які вносять нові відтінки в словосполучення. Так, род, в., який 
звичайно передає якісну характеристику предмета, нерідко поступається формі «для + род. 
в.», що посилює відтінок мети, призначення: «Ця продукція — хороша основа для досягнення 
високих результатів» (Рад. Україна), «Господарства гірської зони змушені наполегливо 
вишукувати резерви для розширення корисних площ» (Рад, Україна). 

Синонімічні також род. в. та форма «з боку + род. в.». Пор.: підтримка інженерів і 
підтримка з боку інженерів, допомога вчених і допомога з боку вчених контроль Рад і 
контроль з боку Рад. Словоформи з прийменником здебільшого властиві публіцистичному 
та офіційно-діловому стилям. Використання прийменника з боку сприяє увиразненню 
значення джерела адресанта дії. 

Порівняно недавно з’явилася форма «з вини + род. в.», синонімічна формі «через + зн. 
в.» із значенням причини. Вона відзначається прозорістю семантики (адже прийменник з 
вини зберігає зв’язок з лексичним значенням іменника вина) і однозначністю, яка 
забезпечується лексичною обмеженістю (в ній виступають здебільшого іменники на 
позначення осіб, організацій або установ). Форма «з вини + род. в.» має публіцистичний 
відтінок. Пор. фрази розмовно-побутового мовлення і газетну: «Він запізнився в школу через 
брата» і «Ускладнення міжнародної обстановки з вини реакційних імперіалістичних кіл» 
(Робітнича газета). Синонімічність цих форм добре ілюструє приклад, де представлені обидві 
форми в ролі однорідних членів речення: «Впровадження засобів механізації гальмується як 
з вини господарських органів, так і через інертність самих розробників нової техніки» 
(Робітнича газета). Отже, нова словоформа допомагає урізноманітнювати виклад думки. 

Досить часто в публіцистиці вживаються паралельно дві словоформи із значенням мети 
— «для + род. в.» і «з метою + род. в.», причому друга помітно експресивніша. Напр.: 
«Французький уряд вирішив терміново підготовити законопроект для проведення земельної і 
податкової реформи» (Рад. Україна); «З метою збільшення вкладу господарства у вирішення 
Продовольчої програми необхідно максимально використовувати створений у господарстві 
матеріально-технічний потенціал» (Рад. Україна). 

До окремих словоформ з’явилося навіть по кілька синонімів. Так, часова форма «під 
час + род, в.» конкурує тепер з формами «у ході + род. в.» і «у процесі+ род. в.», смислова і 
стилістична виразність яких також стоїть на службі публіцистичного слова: «До втрат металу 
в процесі виробництва призводить стан самих металургійних агрегатів» (Рад. Україна); 
«Дослідний зразок в ході випробування витримав навантаження 1200 тонн!» (Рад. Україна). 
Прийменники у ході, в процесі вносять певні відтінки у часове значення, підкреслюючи 
протяжність дії в часі та її поступовість. 

Крім нашарування нових смислових відтінків, які вносять прийменники у ході, в 
процесі (відповідно: підкреслення протяжності дії в часі та її поступовість), витіснення 
словоформи «під час + род. в.» супроводжується також стилістичним протиставленням їй як 
нейтральній формі нових, позначених публіцистичністю, словоформ. 

У сучасній мові помітна тенденція до розширення синонімічних засобів також на 
позначення сфери спеціалізації. Для цього використовується словоформа «у (в) + місц. в.» 
паралельно з формою род. в. приіменного: складності ремонту і складності в ремонті, 



недоліки роботи і недоліки в роботі. Про актуальність у мові значення сфери спеціалізації 
свідчать конструкції з прийменниками з питання (з питань), у питанні (у питаннях), у галузі, 
у справі: завдання політики і актуальні завдання в галузі політики; досвід у зміцненні 
дисципліни і впровадження передового досвіду з питань зміцнення дисципліни; успіхи у 
відродженні і успіхи в справі відродження. Так виникає синонімічний ряд род. в. і 
прийменникових словоформ: давно відомої «у (в)+місц. в.» з новими прийменниками на 
зразок досягнення сільського господарства — досягнення у сільському господарстві — 
досягнення у галузі сільського господарства. Показово, що род. в. частіше заступається 
формою «у (в) + місц. в.», тоді як сама ця форма заміщається новими словоформами, тобто 
виразність конструкції досягається оновленням синтаксичних зв’язків слів, пор.: лідер 
соціалістичного змагання > лідер у соціалістичному змаганні і допомога в профілактиці > 
допомога в справі профілактики. 

Нові прийменникові словоформи із значенням спеціалізації вступають у синонімічні 
відношення й з іншими словоформами. Так, можна говорити про синонімічні відношення 
форми «з + род. в.» у значенні предмета спеціалізації і словоформ «у справі, у галузі, з 
питань + род. в.» із значенням сфери спеціалізації: лекції з охорони природи і лекції в галузі 
охорони природи; робота з політичного виховання і робота в справі політичного виховання. 

Прийменники, які ще не повністю формалізувалися, уточнюють значення сфери 
спеціалізації. Мабуть, саме тому вони входять до синонімічного ряду словоформ із 
значенням загального відношення, яке звичайно передається конструкціями «род. в.», «щодо 
+ род. в.», «до + род. в.», «про + род. в.», «стосовно + род. в.». Заміна прийменників акцентує 
нашу увагу на актуальному в сучасній мові значенні сфери спеціалізації: позиція щодо 
збереження миру і позиція у питанні збереження миру, завдання підвищення ефективності 
виробництва і завдання у справі підвищення ефективності виробництва. 

Дуже поширена у публіцистиці словоформа «по + місц. в.», яка також часто витісняє 
род. в. у значенні сфери спеціалізації, пор.: заходи боротьби з обмілінням Каспію (Рад. 
Україна) і заходи по боротьбі з шкідниками сільського господарства (Сільські вісті); центр 
пропаганди ленінських ідей (Рад. Україна) і центр по пропаганді медико-санітарних знань 
серед населення (Рад. Україна). Сучасні стилістичні норми рекомендують уникати 
словоформ з прийменником по, хоча у деяких випадках вони можливі. Напр., у 
словосполученні типу досвід парткому по керівництву громадськими організаціями ця 
форма дозволяє уникнути смислової неясності, до якої спричинило б уживання 
безприйменникового род. в. 

Підставою для варіювання род. в. і форми «по + місц. в.» іноді служать особливості їх 
лексичного наповнення. Хоча віддієслівні іменники уживані в обох цих формах із значенням 
сфери спеціалізації (цех промислового виготовлення абразивних циліндрів і цех по 
промисловому виготовленню абразивних циліндрів), у мовній практиці дедалі чіткіше 
окреслюється тенденція закріплення за формою «по + місц. в.» віддієслівних іменників, а за 
род. в. — іменників предметного значення. Завдяки цьому форма з прийменником передає 
значення більш конкретно, ніж род. в., пор.: завод синтетичних миючих засобів і завод по 
виробництву синтетичних миючих засобів, фабрика ялинкових іграшок і фабрика по 
виробництву ялинкових іграшок. У род. в. вживаються іменники на позначення готової 
продукції, а з прийменником сполучаються іменники на позначення опредмеченої дії. 
Найчастіше це слова з досить узагальненим значенням процесу виробництва на зразок 
випуск, виготовлення, виробництво. Коли ж вибрати форму «по + місц. в.»? Швидше всього 
тоді, коли йдеться про назву маловідомого підприємства чи його ланок: завод блоків — завод 
по випуску блоків; цех плетених виробів — цех по виготовленню плетених виробів. Нерідко 
використання прийменникової форми пов’язане з потребою вказати на певні особливості у 
процесі виробництва, тоді залучаються іменники більш часткового означення процесу 
виробництва і под. типу ремонт, переробка, очистка. Пор. несинонімічні конструкції типу 
завод по ремонту шляхової техніки і завод шляхової техніки, тобто завод по виробництву 
шляхової техніки. Певну роль у виборі однієї з синонімічних форм відіграє традиція, а також 



термінологічний характер, усталеність словосполучень. 
Значення сфери спеціалізації, крім названих род. в. і «у (в) + місц. в.», передає ще одна 

словоформа — «з + род. в.». Особливостями лексичного наповнення вона дуже близька до 
форми з прийменником по, пор.: підприємство з розробки і впровадження у виробництво 
нових моделей і завод по випуску механізмів для безвідвального обробітку ґрунту. Однак у 
мовній практиці ця форма поширена у словосполученнях на зразок урок з математики, 
змагання з боксу. Чи усталиться форма «з + род. в.» у поєднанні з словами завод, фабрика, 
цех, підприємство тощо, покаже час. 

Слід також звернути увагу на роль опорного слова при виборі однієї з синонімічних 
форм. Різні слова сполучаються з синонімічними формами вибірково. Так, якщо словоформа 
«з + род. в.» трапляється хоч зрідка при словах типу завод, цех, то форма «у + місц. в.» та 
інші форми з новими прийменниками типу з питань, у справі взагалі з ними не 
сполучаються. Натомість при словах нарада, симпозіум, конференція узвичаїлись форми 
саме з новими прийменниками, напр.: «нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі», 
«конференція в питанні воєнної розрядки і роззброєння в Європі». Синонімічна форма з 
прийменником по хоча й можлива тут, але не бажана. Останнім часом вона закріпилась при 
цілому ряді іменників, що належать до суспільно-політичної лексики, а саме: план, 
ініціатива, зобов’язання, кроки, зусилля, кампанія тощо. Здатність керувати прийменниково-
відмінковою формою розвинулась у цих словах порівняно недавно, причому активізується 
вона здебільшого в публіцистичному стилі. Показовою для багатьох слів є можливість вільно 
варіювати синтаксичні синоніми: дослідження по переведенню кормовиробництва на 
промислову основу, дослідження з питань підготовки шестиліток через підготовчі класи, 
дослідження у галузі методики навчання і виховання, дослідження з науково-природничої 
тематики. 

Чи виправдане існування багатьох подібних за значенням форм? Звичайно, це створює 
можливість виразно й різноманітно висловлювати думку, але користування синонімічними 
засобами вимагає від мовців глибоких знань стилістичних норм мови. 
 


