
І. С. НАЗАРОВА 
ДІЄСЛОВА НА -А- (-Я-), -УВА- (-ЮВА-) В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 
У сучасній українській мові досить часто вживаються паралельні форми дієслів 
недоконаного виду з суфіксами -ува- (-юва-) та -а- (-я-), наприклад: оформляти і 
оформлювати, доповняти і доповнювати, наближати і наближувати, уточняти і 
уточнювати та багато інших. 

Таких дієслівних пар можна налічити близько 5001.Частина з них вживається паралельно 
в обох формах, в інших переважають або форми з -ува- (-юва-), або форми з -а- (-я-). 

Щоб з’ясувати причину цього явища, треба звернутися до історії мови. 
Такі паралельні форми характерні для дієслів, утворених за допомогою вторинної 

імперфективації. Процес вторинної імперфективації притаманний усім слов’янським мовам. 
Дія його сягає в глибоку давнину. 

Суфікси ж -а- (-я-), -ива- (-ыва-) > -ува- (-юва-) віддавна виконували кілька функцій: 
1) означали багатократність, сполучаючись з непрефіксованими дієслівними основами; 
2) виступали як суфікси вторинної імперфективації, що утворювали дієслова 

недоконаного виду до існуючих префіксованих дієслів доконаного виду; 
3) український суфікс -ува- (-юва-) < -ова-, російський -ива- (-ыва-) < -ова- наявні і в 

дієсловах, утворених відіменних основ2. Зараз цей суфікс найпродуктивніший у системі 
віддієслівного творення3. 

У російській мові багатократні дієслова з’являються в XIV ст.; вони були поширені в 
XVI—XVII ст. і, особливо, у XVIII ст. З XIX ст. кількість їх зменшується, а сфера вжитку 
звужується. У сучасній російській мові коло основ, від яких утворюються багатократні 
дієслова, обмежене кількома десятками4. 

В українській мові багатократні дієслова вийшли з ужитку значно раніше, ніж у 
російській. За свідченням Л. Л. Гумецької, в актовій мові XIV—XV ст. «ітеративність як 
граматична категорія не існує вже, а давні ітеративні суфікси -а-, -ва-, -ова-, -ыва- // -ива- в 
системі мови української народності XIV—XV ст. служать в основному граматичними 
показниками недоконаних дієслів 2-го ступеня видового утворення»5. 

Проте ще й на початку XIX ст. у лексиці «Енеїди» І. П. Котляревського зафіксовано таке 
багатократне діє слово, як живати6: «От тут-то душі ликовали, Що праведно в миру 
живали»; пор. також у Л. Боровиковського: «Щасливий в світі той, хто так уміє жить, Як 
наші прадіди живали». У мові Т. Г. Шевченка подібні дієслова вже не засвідчуються7. 

Для дієслів, утворених вторинною імперфективацією] характерні суфікси: український -
ува- (-юва-)-ова- і російський -ива- (-ыва-) < -ова- та український, російський -а- (-я-), 
тобто такі, що омонімічні суфіксам, які виражають багатократність8. 

Можна помітити певну залежність у формальному вираженні багатократності та 
вторинної імперфективації дієслів. Якщо раніше багатократність відігравала набагато 
більшу роль у мові і на першому місці виступає суфікс -ова-, то процес вторинної 
імперфективації виявлявся значно обмеженіше, ніж тепер, і на першому план був суфікс -а- 
(-я-). 
                                                           
1 Див.: «Українсько-російський словник», К, 1953—1963. 
2 Див.: Т. М. Возний, Дієслівні утворення з суфіксом -ува-(-юва-) в староруській і українській мовах, «Питання 
українського мовознавства», кн. II, 1957. 
3 Л. А. Юрчук, Питання суфіксального словотворення дієслів У сучасній українській мові, К., 1959, стор. 83—
85. 
4 «Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Глагол, наречие, предлоги, союзы 
в русском литературном языке XIX в.», М., 1964, стор. 141—148. 
5 Л. Л. Гумецька, Нарис словотворчої системи української актової мови XIV—XV ст., К., 1958, стор. 209. 
6 В. С. Ващенко, Ф. П. Медведев, П. О. Петров Лексика «Енеїди» І. П. Котляревського. Покажчик 
слововживанні Харків, 1955. 
7 «Словник мови Шевченка», т. І, А—Н, т. II, О—Я, К., 1964. 
8 Ю. С. Маслов, Глагольный вид в современном болгарское литературном языке, «Вопросы грамматики 
болгарского литературного языка», М., 1959, стор. 166, 186. 



Відповідно до занепаду багатократності, вираженої названими суфіксами, збільшується 
кількість утворенні вторинною імперфективацією дієслів із суфіксами - українським -ува-  
(-юва-) < -ова-, російським -ива (-ыва-) < -ова-. 

Паралельні утворення з суфіксами -ива- (-ыва-) та -а- (-я-) з’являються у мові давно. Як 
зазначають В. І. Борковський та П. С. Кузнецов, вони зустрічаються вже в «Повісті 
временних літ» за Лаврентіївським списком. Оскільки утворення на -ива- (-ыва-) 
представлені й в інших списках цієї редакції, то «можна думати, що вони були властиві і 
протографу Лаврентіївського літопису». Тут зустрічаються такі утворення на -ива- (-ыва-) 
показываеть, съставливати, прив#зывати. І вже в Лаврентіївському літопису зустрічається 
паралельне вживання утворень на -а- та -ива- (-ыва-): оумыкиваху та оумыкаху9. 

У праці П. С. Кузнецова «Очерки исторической морфологии русского языка» подається 
статистика вживання дієслів з цими суфіксами в пам’ятках різного часу. Так у 
Новгородському літопису за Синодальним списком засвідчено 29 випадків з суфіксом -а-, 
п’ять з суфіксом -va- та три з -iva- (-yva-). В «Повісті временних літ» за Лаврентіївським 
списком суфікс -а- (-’а-) фіксується в 90 випадках, -va- — в 30 випадках, -iva- (-yva-) — в 
10. У Суздальському літопису за Лаврентіївським списком дієслів з суфіксом -а- (’-а-) 
трапилося 20 випадків, з суфіксом -va- — 10, з суфіксом -iva- (-yva-) — чотири. В 
Іпатіївському літопису суфікс -а- (-’а-) зафіксовано в 86 випадках, суфікс -va- в 25, суфікс -
iva- (-yva-) — у 32 і т. д.10 

В українській актовій мові XIV—XV ст. найбільш продуктивним був дієслівний суфікс -
а- (-я-). Поряд з ним виступають і суфікси -ива- // -ыва-, -ова-. Дієслова з суфіксом -ива- // 
-ыва всі недоконаного виду — утворені від префіксальних дієслів доконаного виду. 
Продуктивність суфікса -ова- у цей період зростає ще й у зв’язку з запозиченнями з 
польської мови11. 

Але в українській актовій мові XIV—XV ст. суфікс -ива- (-ыва-) ще набагато 
поступається «щодо продуктивності синонімічному суфіксу -а-//-я- (9:92) і навіть суфіксу -
ова- (9:39), які в ході розвитку української мови зовсім витіснили його. В деяких випадках 
обидва суфікси -а- та -ива- творять дублетні дієслівні форми від основ на -и-: полhпшити // 
полепшати, потверживати // потвєржати, причиняєм // аби... не причинивали»12. 
Зустрічаються навіть паралельні потрійні форми недоконаного виду, утворені суфіксами -а- 
// -ива- // -ова-: полhпшивати // полепшати // полепъшовати13. 

В українській мові XVI—XVII ст. суфікси -а- і -ова- (-ива-, -ыва-, -ува-) також 
уживаються паралельно, хоч суфікси -ова- // -ива- та їх варіанти були поширені менше, ніж 
суфікс -а-14. 

В «Енеїді» І. П. Котляревського все ще переважає вживання дієслів із суфіксом -а- (-я-) 
поряд із -ова- та -ува- (-юва-) (відповідно 70:14:7); в одному випадку спостерігається 
паралельне вживання префіксального дієслова недоконаного виду з суфіксами -а- та -ува- 

(прикладати — прикладувати). Подекуди помітне коливання між суфіксами -ова- та -ува- в 
однокореневих дієсловах (мудровать — замудровати — вмудрувати). 

Але вже в мові Т. Г. Шевченка дієслів з суфіксом -ува- (-юва-) набагато більше [473 (-а-
//-я-): 214 (-ува-//-юва-)]. І хоч у творах поета зустрічається ще вживання суфікса -ова-, в 
дієсловах вторинної імперфективації виступає тільки суфікс -ува- (-юва-). 

                                                           
9 В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, Историческая гpaмматика русского языка, М., 1965, стор. 283—284. 
10 П. С. Кузнецов, Очерки исторической морфологии русского языка, М., 1959, стор. 225. Див. також 
П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка. Морфология, М, 1953, стор. 261— 262; 
С. Д. Никифоров, Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века, М., 1952 
стор. 114, 118—126. 
11 Л. Л. Гумецька, Нарис словотворчої системи української актової мови XIV—XV ст., К., 1958, стор. 180—209. 
12 Там же, стор. 186; див. також стор. 180—188. 
13 Л. Л. Гумецька, Нарис словотворчої системи української актової мови XIV—XV ст., К., 1958, стор. 186. 
14 В. М. Русанівський, Значення і взаємозв’язок граматичних категорій виду і часу в українській мові XVI—
XVII ст.. К., 1959, стор. 25. 



У драматичних творах Лесі Українки15 дієслова з -ова- вже не виступають зовсім, 
повсюдно вживаються тільки дієслова з -ува- (-юва-) (94 випадки) та -а- (-я-) (65 випадків). 

Спостерігається також паралельне вживання дієслів з -а- (-я-) та -ува- (-юва-): 
застромляти і застромлювати, відмірювати і одміряти, затуляти і затулювати (IV, 122), 
дорівнювати (5) і дорівняти (4). 
Порівняння деяких дієслів на -а- (-я-), зафіксованих «Словником української мови» 

П. Білецького-Носенка, Словником Грінченка та шеститомним Українсько-російським 
словником, також свідчить про дедалі більше поширення суфікса -ува- (-юва-). Так, у 
«Словнику української мови» П. Білецького-Носенка знаходимо такі форми: впроважати, 
заплющати, встромляти, нагорожати, примушати, упевняти, установляти і т. ін. У 
Словнику Грінченка вже тільки упроваджувати, заплющувати, нагорожати поряд з 
нагороджувати, примушати поряд із примушувати, залишилися устромляти, упевняти, 
установляти. В Українсько-російському словнику упроваджувати, заплющувати, тільки 
нагороджувати і примушувати, поряд із устромляти, упевняти, установляти (як 
розмовний варіант) подано устромлювати, упевнювати, установлювати. 
Це свідчить про те, що суфікс -ува- (-юва-) в уланській мові стає продуктивнішим; з двох 

паралельних суфіксів -а- (-я-) та -ува- (-юва-), що віддавна імперфектували префіксальні 
дієслова доконаного виду, перемагає суфікс -ува- (-юва-). В українській мові й тепер 
виникають нові утворення на -ува- (-юва-), паралельні до існуючих давніх на -а- (-я-). 
Варто відзначити, що витіснення суфікса -а- (-я-) відбувається не без впливу аналогії: 

суфікс -ува- (-юва-) < <-ова- здавна утворює дієслова від іменних основ; за допомогою 
цього суфікса у видову систему мови вводяться запозичені дієслова (балансувати, 
ексгумувати, експортувати, транслювати, функціонувати та ін.); таких дієслів у мові 
багато. Частота вживання дієслів інших груп із суфіксом -ува- (-юва-) нерідко впливає на 
вибір двох паралельних дієслів — на -а- (-я-) та -ува- (-юва-), а також появу нових 
імперфективованих дієслів теж із суфіксом -ува- (-юва-). 

Так, УРС та РУС16 фіксують існуючу в сучасній мові дієслівну пару насмілюватися — 
насмілитися (у Словнику Грінченка тільки насмілитися). Але матеріали картотеки свідчать 
про те, що колись насмілюватися виступало поряд із насмілятися. Останнє зустрічаємо у 
Лесі Українки17. Форма насмілюватися представлена у письменників дореволюційних і 
сучасних (І. Нечуй-Левицький, М. Коцюбинський, Ю. Яновський, А. Головко, С. Скляренко, 
Ю. Смолич та багато інших). 

Словник Грінченка дає ряд прикладів занепаду недоконаної форми з суфіксом -а-. 
Наприклад, в ньому фіксується, поряд з висловлювати, форма висловляти. Але в сучасних 
словниках подається лише співвідносна пара висловлювати — висловити. 

Те саме сталося і з формою оточати, яку витіснило дієслово оточувати; в УРСі 
оточати подано з ремаркою, яка вказує на рідке вживання його, але вже в РУСі серед 
відповідників до російського слова окружать його не подано. В картотеці дієслово оточати 
ілюструється прикладами з творів М. Коцюбинського, О. Олеся, П. Грабовського та 
М. Зерова. 

У Словнику Грінченка подаються паралельно дві форми оточати і оточувати, правда, 
без жодного прикладу на ці дієслова. Оточувати  представлене в картотеці багатьма 
ілюстраціями (~ 100) з творів письменників як дореволюційних, так і пopeволюційних. 
Причому обидві форми зустрічаються в творчості М. Коцюбинського (-а- 4; -ува- 3). («Його 
oточали бліді, зжовклі обличчя» та «Густа біла рослинність, що оточувала навкруги, 
переносила мрію в якусь зачаровану країну»). 

Значна кількість дієслів з суфіксом -ува- (-юва-), що не фіксувалися в Словнику 
Грінченка, подаються в УРСі. Це, наприклад, оброблювати поряд з обробляти (Сл. Гр. 

                                                           
15 Див.: М. Ф. Бойко, Словопокажчик драматичних творів Лесі Українки, К., 1961. 
16 «Російсько-український словник», тт. І—III, K., 1968. 
17 Див.: Леся Українка, Твори, т. Ill, K., 1952, стор. 390: «Дуенья: Я насміляюся прохать сеньйору дозволити 
мені зайти на хвильку, зовсім близенько, тут-таки, при брамі, до родички позичить рукавичок». 



обробляти), оздоблювати і оздобляти (Сл. Гр. фіксує тільки дієслово доконаного виду 
оздобити), оздоровлювати і оздоровляти (у Сл. Гр. оздоровляти), випрямлювати і 
випрямляти (у Сл. Гр. випрямляти), вистромлювати і вистромляти (у Сл. Гр. 
вистромляти), закруглювати і закругляти (у Сл. Гр. тільки док. закруглити), замінювати і 
заміняти (у Сл. Гр. заміняти), заповнювати і заповняти (у Сл. Гр. заповняти), 
засліплювати і засліпляти (у Сл. Гр. засліпляти), застромлювати і застромляти (у Сл. Гр. 
тільки док. застромити), зближувати і зближати (у Сл. Гр. зближати), змінювати і 
зміняти (у Сл. Гр. зміняти), зміщувати і зміщати (Сл. Гр. зміщати), знижувати і знижати 
(у Сл. Гр. док. знизити), а також відмінювати, відновлювати, надолужувати, наповнювати, 
нароблювати, націлювати, начинювати та багато інших. 

Розглядаючи префіксальні дієслова недоконаного виду від дієслова робити, утворені за 
допомогою префіксі ви-, від-, до-, за-, на-, об-, пере-, під-, при-, про-, роз- бачимо, що 
обидві форми на -я- та -юва- виступають паралельно, хоч форми на -я- у цьому гнізді 
переважають над формами з -юва-. Обидві форми знаходимо як письменників 
дореволюційних, так і післяреволюційних. Деякі з дієслів на -юва- фіксувалися вже в 
Словнику Грінченка як паралельні до дієслів на -я-, це: вироблювати, відроблювати, 
дороблювати, прироблювати, розроблювати, але тільки проробляти, переробляти, 
обробляти, наробляти, заробляти; утворення недоконаного виду з префіксом під- виступає 
у Словнику Грінченка тільки з суфіксом -юва- підроблювати. В УРСі на першому місці в 
основному виступають дієслова з суфіксом -я-;. префіксальні дієслова заробляти, 
відробляти подаються тут ще без паралельних утворень на -юва-. 

Паралельно вживаються також форми замінювати — заміняти, замірювати — 
заміряти, наближувати — наближати, зарівнювати — зарівняти (хоч тільки 
дорівнювати), укріпляти — укріплювати, уточняти — уточнювати, улещати — 
улещувати, викоріняти — викорінювати та ін. з перевагою у вживанні форм з -ува- (-юва-). 

Цікавим є зауваження О. О. Потебні щодо дієслів на -a-: «Українські дієслова типу 
поглядати, оглядатись, сповідатись, підкрадатися, вкладатись, похожати, промовляти, 
вихваляти нелегко замінюються дієсловами на -овати»18, але тепер вони виступають як 
паралельні форми до дієслів на -а-. Так, в УРСі поряд із сповідатися й вихваляти подаються 
й сповідуватися та вихвалювати, в матеріалах картотеки засвідчені вже такі дієслова на -
ува-, як поглядувати «З-під насуплених брів гостро поглядували карі очі» (Стороженко); 
«Роман обернувся до Семена, поглядуючи на нього хитрими очима» (Коцюбинський); 
оглядуватись (у Марка Вовчка), походжувати (у М. Коцюбинського), підкрадуватись (у 
В. Короловича). 

Це ще раз підтверджує думку про те, що до дієслів недоконаного виду на -а (-я-) 
досить вільно утворюються паралельні на -ува- (-юва). Правда, треба зазначити, що не всі 
вони одразу ж входять до літературної мови, лишаючись іноді обласними або навіть 
оказіональними твореннями. 

Отже, не завжди дієслова на -ува- (-юва-) витіснять собою дієслова на -а- (-я-). Є 
випадки, коли дієслово на -ува- засвідчене в літературі кінця XIX — поч. XХ ст., а до 
сучасної літературної мови не потрапило. 

Наприклад, до дієслівної пари добачати — добачити, що ілюструється цитатами з 
творів М. Коцюбинського, Панаса Мирного, Лесі Українки, І. Франка, Марка Вовчка, 
О. Кобилянської, Б. Грінченка, А. Кримського, М. Рильського, засвідчена ще форма з –ува- 
добачувати у І. Франка («У тебе очі ясні на падлину; Підлоту самолюбство і брудоту Ти 
здалека добачуєш достоту») та в І. Вільде («Я навчилась не тільки добачувати життєві 
явища, але дошукуватись їх причин та наслідків». 

Майже всі паралельні дієслівні форми недоконаного виду на -а- (-я-) -аю- (-яю) / -ае- 
(-яє-) та -ува- (-юва-) співвідносяться з дієсловами доконаного виду на -и-:  
вигубл-юва-ти, вигубл-я-ти — вигуб-и-ти; 
вимощ-ува-ти,вимощ-а-ти — вимост-и-ти;  
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випрямл-юва-ти, випрямл-я-ти — випрям-и-ти;  
виріш-ува-ти, виріш-а-ти — виріш-и-ти;  
відображ-ува-ти, відображ-а-ти — відобраз-и-ти;  
закріпл-юва-ти, закріпл-я-ти — закріп-и-ти; 
замін-юва-ти, замін-я-ти — замін-и-ти;  
зближ-ува-ти, зближ-а-ти — зблиз-и-ти;  
зміщ-ува-ти, зміщ-а-ти — зміст-и-ти;  
наліпл-юва-ти, наліпл-я-ти — наліп-и-ти;  
наповн-юва-ти, наповн-я-ти — наповн-и-ти;  
обновл-юва-ти, обновл-я-ти — обнов-и-ти та ін. 

Сюди ж належать і паралельні утворення недоконаного виду з суфіксом -о́в-ува-//-а- 
(-я-): викуп-о́в-ува-ти(ся) і викупл-я-ти(ся), викуп-и-ти(ся). 

Крім того, певне коло дієслів недоконаного виду н -а- (-я-) та -ува- (-юва-) 
співвідноситься з дієсловам доконаний вид яких утворюється: 

а) переміщенням наголосу (з -а-); це дієслова з основою -різ-: нарі́зати, обрі́зати(ся), 
надрі́зати (ся), перері́зати(ся), урі́затися; з основою -слух-: дослу́хатися, вслу́хатися та ряд 
інших, наприклад: підсми́кати, нади́бати, ви́кликати, ви́смикати та ін.; 

б) суфіксом -ну- (з різним ступенем однократності згорнути, перегорнути, підгорнути, 
підкинути, викликати, випорснути, надихнутися та ін.; 

в) дієсловами з основою -тяг- і суфіксом основи -о- // -ну-: витягти і витягнути, а 
також з префіксами від-, до-(ся), за-(ся), на-(ся), об-, під-; 

г) відсутністю матеріально вираженого суфікса: ви́пасти, відпа́сти(ся), напа́сти, 
доскребти́ (ся), ви́плести(ся), о(б)ску́бти, підскубти́, оповісти́, підсі́сти; 
д) зміною наголосу й суфікса основи одночасно: обмі́рити і обміря́ти, перемі́рити і 

переміря́ти. 
Слід зазначити, що процес активізації суфікса -ува- (-юва-) властивий не тільки 

українській мові. У російській і білоруській мовах також спостерігається велика 
продуктивність суфікса імперфективації – білор. -ва- (-іва-,-ыва-), рос -ива- (-ыва-), який 
витісняє суфікс -а-19. 

Таке ж співвідношення у розвитку суфіксів -а- (-е-) та -va- (-ova-) властиве чеській та 
словацькій мовам. Цікаво, що в словацькій мові непродуктивний тип на -а- (-е-) 
поступається місцем перед продуктивним типом на -va- (-ova-)20. 

Отже, розглянувши префіксовані дієслова недоконаного виду з суфіксами -а- (-я-) та -
ува- (-юва-) в сучасній українській мові, можна сказати, що вони паралельні і здебільшого 
рівноправні у вживанні. Коливання на користь тієї чи іншої форми дієслова подекуди 
пояснюється тим, що одне з дієслів поступається місцем перед іншим: або тому, що вже 
витісняється дієсловом на -ува- (-юва-), коли йдеться про старі дієслова на -а-(-я-), або тому, 
що дієслово на -ува- (-юва-) тільки-но входить у мову і ще не стало звичним у вживанні. 

Крім того, можна помітити тенденцію, коли в деяких випадках форми на -а- (-я-) 
поступаються місцем перед -ува- (-юва-), якщо у співвідносному дієслові доконаного виду 
наголос падає не на суфікс -и- (укріпи́ти — укріпля́ти, укрі́плювати, заміни́ти — заміня́ти, 
замі́нювати та ін.), а на основу (зни́зити — зни́жувати, знижа́ти та ін.)21. 

Всі такі випадки, як правило, розглядаються у словниках. Якщо є якісь сумніви щодо 
вживання певної суфіксальної форми дієслова, слід звернутися до словника, в якому подано 
рекомендації їх використання. 

 

                                                           
19 «Граматыка беларускай мовы АН БССР) т. І, 1962, стор. 342; «Грамматика русского языка АН СССР», т. I 
Фонетика и морфология, М., 1952, стор. 450-451. 
20 Fr. Кореčný, Slovesný vid v češtině, Rozpravy CAV», s. 2, г. 72, 1962, стор. 101-103. 
21 Див.: «Сучасна українська літературна мова т. ІІ, Морфологія, стор. 324. 


