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Конструкції типу оповідання написано й оповідання написане часто вважають тотожними й 
довільно замінюють одну другою. Проте для цього немає достатніх підстав. Граматична 
відмінність між реченнями «Це завдання пов’язано з попереднім» і «Це завдання пов’язане з 
попереднім» очевидна: перше — безособове, одночленне з іменником-додатком (пов’язано 
що?); друге — особове, двочленне, в якому іменник виступає в ролі підмета. Якщо замість 
іменника середнього роду вжити займенник, то обидві фрази матимуть відповідно такий 
вигляд: «його [це завдання] пов’язано з попереднім», але «Воно [це завдання] пов’язане з 
попереднім». Зміст обох цих речень різний. У першому, хто був виконавець дії, лишається 
поза увагою. У другому, навпаки, — в центрі уваги перебуває предмет-підмет [завдання], що 
має певну постійну ознаку [пов’язане], набуту ним унаслідок минулої сторонньої пасивної 
дії, яка виражена пасивним дієприкметником-присудком минулого часу. Таким 
повідомленням хочуть підкреслити, що якесь завдання пов’язали з попереднім, і це тепер — 
його невід’ємна риса, нова якість. Безпідметові речення з присудковими формами на -но, -то 
означають дію, що її виконує жива істота, але сама істота не називається; тому з формами на 
-но, -то не поєднується орудний відмінок живої істоти. 

Наприклад: «Дерево зрубане. Його зрубав учора батько»; і «Дерево зрубано. Його 
зрубали вчора». 

Перше речення може містити іменник в орудному відмінку, що вказує на виконавця 
дії: «Дерево зрубане батьком». Сказати ж «Дерево зрубано батьком» — не можна. Такі 
речення можуть поширюватися іменниками в орудному відмінку із значенням знаряддя дії. 
Наприклад: «Дерево зрубано сокирою»; «Оповідання написано олівцем». 

Різницю у вживанні присудкових форм на -но, -то і дієприкметників середнього роду 
в ролі означень послідовно відбито в мові наших провідних майстрів художнього слова. 
Наприклад: «їм всім хотілось якнайчастіше казать те слово нове, мов тільки знайдене, просте 
і рідне» (Коцюбинський); Нарешті задиханий сотник оповістив, що квартири знайдено» 
(Коцюбинський); «Отже, се питання, так поетично виконане і викликане такими журливими 
споминами, — має не одну поетичну вагу» (Панас Мирний); «Цей простий і геніальний план 
було виконано» (Донченко); «Проходячи повз маленьке, вмазане в стіну дзеркальце, 
Параскіца не витримала, щоб не заглянути в нього» (Коцюбинський); «...Весело кривуляю до 
стіни, в яку вмазано товсту друзку... дзеркала» (Стельмах); «Великий ковальський міх кидав 
довкола червоним полум’ям і обливав стоячого з клевцем коваля, що з розгоном підносив 
його на вбите в Дубовий ковбок ковадло» (Кобринська); «Там вбито в гори темнолиці 
смолою вмащені стовпи» (Бажан); «Артем став докладно розповідати, яких уже заходів 
вжито» (Головко); «О Дніпре, Дніпре, мій славуто, Широк і славен ти єси, Чи вбито князя, а 
чи скуто, Мене до нього занеси» (Малишко); «Крокуючи вулицею, подоляк метав жартами 
наліво й направо, а словаки, весело юрмлячись довкола, на ходу зазирали йому в’ рота, 
виловлювали кожне сказане слово» (Гончар). 

Дієприкметники середнього роду на -не, -те вживаються і в ролі присудків. Зокрема, 
вони досить поширені в сучасних науковому та діловому стилях. Як присудок дієприкметник 
середнього роду виступає там, де мовна ситуація вимагає підкреслити якість предмета, а не 
ту д і ю, що спричинилася до цієї якості. В такому разі дієприкметник втрачає свої дієслівні 
ознаки й сприймається як звичайний прикметник. 

В окремих випадках значення присудкових форм на -но, -то й дієприкметників 
середнього роду збігається, і тоді безособову конструкцію можна замінити особовою або 
навпаки: Пор.: «Для початківців купання дозволене один раз на день»; «Плавання може бути 
рекомендоване будь-якій особі»; «Саме тому кожен мусить знати, що введення до організму 
великої кількості води небажане». Ці ж речення з безособовими конструкціями: «Для 
початківців купатися дозволено один раз на день»; «Плавати може бути рекомендовано 
будь-якій особі»; «Саме тому кожен мусить знати, що вводити до організму велику кількість 



води небажано». 
Варто підкреслити, що скрізь, де виступають присудкові форми на -но, -то, маємо 

справу з безособовими або неозначено-особовими реченнями. Тому слід вважати 
помилковими вислови на зразок вживання цього слова виправдано, бо за цим виходить, що 
хтось певною конкретною акцією виправдав уживання якогось слова, як то кажуть, надав 
йому прав громадянства. Насправді ж ідеться не про законодавчий або судовий акт, а тільки 
про те, що вживання певного слова не суперечить літературним нормам, отже, воно 
виправдане або вживати це виправдано. В мовній практиці часто не розрізняють цих 
відтінків і вживають лише одну якусь форму. Пор. речення з недоречно вжитими формами 
на -но, -то: «Із спеціалізацією нерозривно пов’язано й кооперування виробництва, яке 
передбачає спільне виконання одного чи кількох виробничих процесів» («Комуніст 
України»); «Широко розповсюджено в природі складний вуглевод-крохмаль»; «Засоби 
боротьби з харчовим ожирінням зв’язано не тільки з раціональним харчуванням». Часто 
трапляються випадки ігнорування присудкових форм -но, -то й заміна їх відповідними 
дієприкметниками там, де має бути безособова чи неозначено-особова конструкція. Пор., 
наприклад: «І щоб людство не дізналося, що тут вчинене народовбивство, вбивці 
українського народу пограбували його музеї і книгосховища» (Довженко); «У багатьох 
місцевостях веретільницю вважають за отруйну гадюку і без жалю винищують. Проте це 
нічим не виправдане, бо веретільниця не тільки зовсім не шкідлива, а навіть корисна, 
оскільки вона винищує багато гусені та плазунів» (Ю. Пащенко, «Визначник земноводних та 
плазунів УРСР»). Цілком очевидно, що в цих випадках треба було вживати форми вчинено, 
виправдано. 

Отже, в українській літературній мові правомірні обидві конструкції: 1. Оповідання 
[знахідний відмінок] написано; 2. Оповідання [називний відмінок] написане. Речення обох 
типів із загальним значенням здійсненої минулої дії природно може розгортатися в ширшу 
конструкцію із залежними від присудкової форми членами: «п’єсу написано минулого року»; 
«п’єсу написано олівцем»; «п’єсу уже написано»! 

Проте форми на -но, -то ніколи не вживаються з іменником в орудному відмінку, що 
означає діяча. Цю здатність мають тільки речення такого типу: «п’єса написана молодим 
прозаїком»; «п’єса написана минулого року»; «п’єса написана досить вдало»; «п’єса 
написана олівцем»; «п’єса уже написана». 

Отже, присудкові форми на -но, -то і співвідносні з ними дієприкметники середнього 
роду мають, як правило, відмінні й цілком окреслені сфери вживання, які .слід послідовно 
розмежовувати. 
 


