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КОНСТРУКЦІЇ З ПРИЙМЕННИКОМ ДЛЯ В ОБ’ЄКТНОМУ ЗНАЧЕННІ 

 
Родовий відмінок з прийменником для, виражаючи об’єктні відношення, вступає в 
синонімічні зв’язки з іншими прийменниково-відмінковими формами, утворюючи 
синонімічні ряди: 1) для + родовий — до + родовий — давальний безприйменниковий; 2) для 
+ родовий — давальний безприйменниковий; 3) для + родовий — до + родовий; 4) для + 
родовий — давальний безприйменниковий — на + знахідний; 5) для + родовий — ради + 
родовий. Розглянемо їх особливості. 
1. Конструкції першого ряду утворюються здебільшого з дієсловами мовлення (говорити, 
казати, буркати, белькотати та ін.), переміщення (водити, вести, везти, носити, нести, 
тягти та ін.), а також з дієсловами писати, сміятися, усміхатися, сяяти (у значенні 
«усміхатися»), але тільки тоді, коли залежним компонентом конструкції виступає іменник, 
що є назвою живої істоти, зокрема особи, або співвіднесений з ним займенник. Домінантою 
цієї мікросистеми є давальний безприйменниковий, що означає особу, на яку спрямовується 
дія, напр.: Він не працював, як звик, вечорами, не читав, не писав листів своїм 
послідовникам, розкиданим по цілому світу (О. Довженко); Хай її оселя завжди пахне житом, 
хай ці дрібні зернята приносять щастя їй і її дітям (М. Стельмах). 
Родовий відмінок з прийменником для, крім основного об’єктного значення, вираженого 
домінантою, несе додатковий семантичний відтінок призначення, напр.: Свирид Яковлевич 
відкидає лопушину і вдихає в себе пахощі свіжовідкинутого сиру — звісно Уляна принесла 
для дітей (М. Стельмах); Справді ж бо, розповідатиме [екскурсовод] для всіх, а Порфир до 
таких речей має цікавість (О. Гончар). Конструкції з прийменником для вказують на більш 
конкретне призначення дії, ніж конструкції з давальним безприйменниковим (пор.: принести 
дітям). 

Родовий відмінок з прийменником до, крім основного об’єктного, виражає ще й 
додатковий відтінок просторового значення (спрямування дії, виконуваної суб’єктом, на 
об’єкт), напр.: Я писати буду до незнайомих друзів (Леся Українка); Світе мій, молодий і 
шалений, ти засмійся до мене (А. Малишко). 

2. Якщо іменник, залежний від дієслів зазначених груп, не є назвою особи, то 
синонімічний ряд звужується до двох прийменниково-відмінкових форм: родового відмінка 
з прийменником для і давального безприйменникового. Значення зберігаються ті самі, що і 
для конструкцій з іменниками — назвами осіб, напр.: Прошу зрозуміти ще одне, що ферма 
— це наш доход, а ті, які думають, що вона приносить користь лише державі, дуже 
помиляються (Г. Тютюнник); Він [Мишуня] добровільно опікувався майстернею, вимітав 
сміття, прибирав і чистив інструмент, приносив вугілля для горна (Ю. Яновський). 

Такі самі дві форми характерні для синонімічного ряду і при дієсловах дати (давати), 
віддати (віддавати) незалежно від лексичного складу підпорядкованих іменників, напр.: 
Ні, милий, ти душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос (Леся Українка); І 
починав [штабний писар] нудно й довго перераховувати все те добро, що білий вождь дав 
або дасть для таких, як Гаркуша (О. Гончар). 

3. Якщо від дієслів писати, дати (давати), придумати, послати залежить іменник на 
означення друкованого видання (газети, книжки тощо), теле- або радіопередачі, сценічного 
твору, то в синонімічні зв’язки вступають прийменниково-відмінкові конструкції: з 
прийменником для і родовий з прийменником до, зберігаючи відповідно відтінки 
призначення і просторового значення, напр.: Я, вибравши вільну годину, взявся за «Свет и 
тени» і дав для завтрашнього номера статтю (М. Коцюбинський); Я таки не хочу погодитись 
з думкою, що ні Ви [Мартович], ні д. Стефаник нічого не дасте до мого альманаха 
(М. Коцюбинський). 

4. При дієсловах працювати, робити, прясти, шити як синоніми вживаються сполуки: 
родовий відмінок з прийменником для, давальний безприйменниковий, знахідний з 
прийменником на. Домінантною виступає конструкція з давальним безприйменниковим, 



напр.: Варто б тому, хто може робити добро людям — звернути увагу й на цих нещасних, бо 
й то люди (М. Коцюбинський). Родовий з прийменником для має додатковий семантичний 
відтінок призначення: Він [Горький] з родиною так багато роблять для мене, що я почуваю 
гарячу вдячність (М. Коцюбинський). Відтінок виконання певної дії в інтересах певної особи 
виражає сполучення знахідного відмінка з прийменником на, напр.: Панич Льольо мусить 
найняти Андрія, вона [Маланка] ж в них служила, вона робила на них (М. Коцюбинський). 

Ці самі сполуки вступають у синонімічні зв’язки також при безособових дієсловах 
вистачати, стане, буде, напр.: Гриша чесно примірявся оком, щоб роздавати однаково, щоб 
вистачило всім [їжі] (О. Гончар); Роботи для всіх вистачить (З. Мороз); Гляньте, скільки тут 
рук шукають сьогодні роботи! І якої це роботи треба, щоб вистачило на всіх (О. Гончар). 
Сполука «на + знахідний відмінок» уживається, коли потрібно вказати на повноту виявлення 
дії. Цей синонімічний ряд скорочується за рахунок безприйменникової конструкції, коли 
підпорядкований член не є назвою особи (пор. другий синонімічний ряд). 

5. Синонімічними бувають конструкції, у яких залежний член — іменник на означення 
особи чи співвідносний займенник — виражений родовим відмінком з прийменником для 
(має семантичний відтінок призначення) і родовим відмінком з прийменником ради (має 
додатковий відтінок мети), напр.: І не для себе я живу (В. Сосюра); Він знає про ті жертви, 
на які вона [мати] йшла ради нього (О. Гончар). 

Проаналізований матеріал, звичайно, не відображає всіх можливих у мові ситуацій 
використання синонімічних конструкцій з прийменником для в об’єктному значенні, але він 
дає можливість зробити висновок, що істотними факторами, які впливають на структуру 
прийменниково-відмінкових конструкцій і їх зв’язки, зокрема на кількість можливих 
синонімів, є семантико-граматичні властивості як опорного, так і залежного компонентів 
(тобто дієслова й іменника), а також синтагматичних можливостей їх сполучуваності. 
 


