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ДІЄСЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ З СУФІКСОМ -ИР-/-ІР- 

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 

У всіх східнослов’янських мовах досить поширені дієслова іншомовного походження з 
суфіксом -ир- / -ір- (рос. игнорировать, базировать; укр. гравірувати, командирувати; біл. 
паліраваць, рэкагнасцыроваць). У шеститомному «Українсько-російському словнику» 
зафіксовано понад 1000 дієслів, які мають суфікс -ир- /-ір-, співвідносний із суфіксом -ier 
(en) у мові-джерелі. Походження цього суфікса треба шукати у німецькій мові. У XII—
XIV ст. в середньоверхньонімецькій мові було багато дієслів, запозичених із середньовічної 
французької; частина з них мала інфінітивне закінчення -іеr (понад 160 дієслів). 
Старофранцузький інфінітив на -іеr став у німецькій мові дієслівною основою, до якої 
додавалось німецьке інфінітивне закінчення -en і особливі закінчення дієслова. Такі, 
наприклад, старофранцузькі дієслова, як fischier, laissier і под., у німецькій мові 
трансформувалися у fischi(e)ren, leissi(e)ren. 

Ще в XII ст. у німецькій мові -іеrеn виступає як продуктивний дієслівний суфікс. І в 
сучасній німецькій мові він відіграє важливу роль у словотворенні наукового стилю. Пор.: 
nationalisieren, interpretieren, potenzieren та ін.1 

Дуже рідко суфікс -іеrеn оформлює питомі німецькі слова: stolzieren, buchstabieren та 
ін. Легше поєднується він з основами запозичених через французьку мову латинських дієслів 
(ignorieren, konferieren), а також з основами дієслів, запозичених безпосередньо з 
латинської, грецької та італійської мов — deklamieren (лат. declamare), karikieren (іт. 
сагісаге) і под.2 

У сучасній українській і російській літературних мовах дієслова іншомовного 
походження, що мали в мові-джерелі суфікс -іеr, виступають у двох варіантах: дієслова з 
суфіксом -ир- / -ір- (наприклад, рос. соли́ровать, репети́ровать; укр. солі́рувати, 
репети́рувати) і дієслова без цього суфікса (напр., рос. адресова́ть, диктова́ть, 
шифрова́ть; укр. адресува́ти, диктува́ти, шифрува́ти; пор. нім. adressieren, diktieren, 
chiffrieren). У вживанні цих двох різновидів українська та російська мови мають свою 
специфіку. Типовим для російської мови є збереження в дієслівній основі суфікса -ир-, а для 
української мови — втрата його. Пор. рос. бази́ровать, вибри́ровать, компромети́ровать, 
санкциони́ровать; укр. базува́ти, вібрува́ти, компрометува́ти, санкціонува́ти. 

Проте в сучасній українській літературній мові ще не усталилась літературна норма щодо 
вживання частини дієслів із суфіксом -ир-/-ір. Словники по-різному подають ці дієслова. 
Так, «Українсько-російський словник» в шести томах (1953—1963) фіксує близько 100 
дієслів, що зберігають в своїй основі суфікс -ир- / -ip-. Деякі з цих дієслів «Російсько-
український словник» 1968 року наводить вже без суфікса -ир-/-ір- (бравува́ти, крейсува́ти, 
масажува́ти, сортува́ти, шокува́ти, флектува́ти); паралельно вживані — з суфіксом -ир- і 
без нього компости́рувати і компостува́ти, дезерти́рувати і дезертува́ти, драпірува́ти і 
драпува́ти і ін. Відбивається ця тенденція і в сучасній мовній практиці. Так, дієслово 
сортува́ти майже не вживається з суфіксом -ир- у писемній мові. Ще в І. Франка 
зустрічаємо дієприслівникову форму, утворену від дієслова сортувати: «Сортуючи листи, 
Целя пригадала собі факт з перших тижнів: своєї бюрової служби». Те саме стосується і 
дієслова масажува́ти: у сучасній літературній мові натрапляємо лише на поодинокі випадки 
вживання його з суфіксом; -ир-. Дієслівна форма крейсува́ти зафіксована без цього суфікса 
в журналі «Комуніст» за 1939 рік: «їх [японські] «рибальські судна» часто крейсують в 
безпосередній близькості від американських берегів». 

Таким чином, відбиваючи сучасну мовну практику..; «Російсько-український словник» 
фіксує дієслова сортува́ти, масажува́ти, крейсува́ти як усталені без суфікса -ир-. Згідно з 
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тенденцією сучасного літературного мовлення, РУС подає без суфікса -ір- дієслова 
шокува́ти, бравува́ти. Проте в писемній практиці трапляються випадки вживання названих 
дієслів із суфіксом -ір-. Пор: «Така поведінка з боку гвардійського офіцера шокірувала все 
знатне офіцерство колишньої царської армії» (Панч); «—Ми ніколи не брязкали зброєю, — 
звучало з трибуни конференції, — радянський народ ніколи не бравірував своєю силою, не 
зазіхав на чуже добро» (Тичина). Це ще раз свідчить про те, що процес усталення 
літературної норми щодо дієслів з суфіксом -ир- / -ір- не закінчився. При наявності 
паралельних форм деяких дієслів із часом усталюється як єдино можлива одна літературна 
форма. Наприклад, РУС рекомендує вживати паралельно дієслова компости́рувати і 
компостува́ти (у значенні — відмічати компостером). Але компостува́ти переважно 
вживається як сільськогосподарський термін (від іменника компо́ст). Наприклад: «Цей 
[міжколгоспний] загін заготовляє торфокрешиво і компостує його з мінеральними 
добривами (каїнітом, фосфат-шлаком та аміачною водою)» («Хлібороб України»). І все ж, 
незважаючи на це, українська мовна практика надає перевагу безсуфіксній формі 
компостувати і в значенні відмічати компостером. 
Як паралельні наводяться в словниках дієслова драпі ́рувати і драпува́ти. Безсуфіксну 

форму цього дієслова можемо зустріти ще в І. Франка. «Тож тут, в своїм тіснім кружку, 
вони [гості паничі] не потребували ставати на котурни і драпуватися в тоги людових 
трибунів, — тут кожний виявляв без ніякої женади свої властиві чуття і погляди». 

З однаковою частотою вживаються у сучасній українській літературній мові дієслівні 
форми дезерти ́рувати і дезертува́ти, фуражи́рувати(ся) і фуражува́ти(ся). Наприклад: «В 
щоденних переходах і ар’єргардних боях армія Махна значно зменшилась, частина 
махновців була забита, а ще більше дезертувало з награбованим майном» (Панч); «Він 
кинув зброю, облишив товаришів і дезерти ́рував» (Хижняк); «Так раптом армія, натомлена 
в бою, фуражуватися в ворожому краю ретельно узялась, забувши небезпеку» (Рильський); 
«Дорослі кури і курчата інтенсивно фуражи́рують на необмежених вирлах» 
(«Птахівництво»). 

Послідовно зберігається паралельне вживання дієслівних форм під впливом омонімії, 
коли треба розрізати значення слів із суфіксом -ир-/-ір- і без нього. Порівняйте співвідносні 
форми: букси́рувати (пароплав) —буксува́ти (машина буксує); командирува́ти (на завод) — 
кома́ндувати (полком); репети́рувати (п’єсу) — репетува́ти (на вулиці) і т. ін. Рідше 
українська мова зберігає суфікс -ир- / -ір- в дієсловах іншомовного походження для того, 
щоб запобігти затемненню їх лексичного значення (напр., звірів дресиру́ють, а не дресують, 
місцевість рекогносциру́ють, а не рекогносцують, тканину декати́рують, а не декатують). 
Важливе значення має для збереження в дієсловах суфікса -ир- / -ір- усталення цих форм як 
термінів. Більшість дієслів, що зберігають суфікс -ир- / -ір- у сучасній українській 
літературній мові, є терміни. Пор. гради́рувати (гірн.), ліди́рувати (спорт.), пікі́рувати (ав., 
с. г.), філірува́ти (муз., спец.), шатирува́ти (жив.), юсти́рувати (техн.). 

Таким чином, розглядані дієслова з суфіксом -ир-/ -ір-, як і більшість запозичених 
слів, становлять органічну частину лексичної системи сучасної української літературної 
мови, хоч увійшли до неї порівняно пізно. Окремі дієслова такого типу зустрічаємо в XVII—
XVIII ст. Але в цей період їхні значення були ширші й ближчі до семантики відповідних 
дієслів мови-джерела. Масове запозичення цих іншомовних дієслів припадає на XIX — 
початок XX ст., що знаходить своє відображення у словниках української мови того часу, 
напр., у П. Білецького-Носенка (1843), Б. Грінченка (1907- 1909). Поступово, в процесі 
акліматизації їх на українському мовному ґрунті уточнювалась семантика, усталювалась 
норма вживання дієслів із суфіксом -ир- / -ір і без нього. 

 
 


