
ІВАН  МАТВІЯС 
МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 
Внаслідок складної історії української літературної мови в її морфологічній системі наявна 
велика кількість варіантів. У сучасній українській мові варіантні форми характерні для всіх 
частин мови. Іменникові варіанти розглянені в попередньому випуску цього збірника. Тут 
проаналізовано варіантні форми в інших частинах мови. Займенник третьої особи в сучасній 
літературній мові має подвійні нормативні форми непрямих відмінків: йогó, їΐ, їх, а після 
прийменників — ньóго, нéї, них. Проте в колишньому східноукраїнському варіанті 
літературної мови форми типу йогó, їΐ, їх уживалися й після прийменників, а в просторіччі 
вони поширені й тепер. У місц. відм. одн. рівноправними в сучасній літературній мові 
виступають форми на ньóму і на нíм. 

Присвійні й означальні займенники в місц. відм. одн. мають варіантні нормативні 
форми на моєму й на моΐм, на твоєму і на твоΐм, на своєму й на своΐм, на всьóму й на всім, 
що є свідченням багатства і гнучкості граматичної структури української літературної мови. 

Вказівний займенник цей, ця, це, ці та його варіант оцéй, оця, оцé, оцí в літературній 
мові має паралельні, хоч і рідше вживані, форми сей, ся, се, сі та осéй, ося, осé, осí. У мові 
художньої літератури подекуди вживаються також відповідні повні займенникові форми цяя, 
цéє, цíї, сяя, сéє, сíї, і вони сприймаються як нормативні. У місц. відм. одн. займенник цей, 
сей має подвійні нормативні форми — на цьóму, на сьóму й на цім, на сім. Такі ж подвійні 
форми місц. відм. одн. властиві вказівному займеннику той: на тóму й на тім, а займенник 
жін. роду та в род. і ор. відм. одн. вживається у двох нормативних формах — тієї і тої, 
тією і тою. Зрідка займенники та, те, ті вживаються також у повній формі тáя, тéє, тíї. У 
колишньому західноукраїнському варіанті літературної мови нормативним уважався 
вказівний займенник тамтóй, тамтá, тамтé, тамтíі, але до сучасної літературної мови він 
не увійшов. Уживана в минулому форма род. відм. одн. вказівного займенника жін. роду ції в 
сучасній літературній мові нормативною не вважається. 

Питальні займенники хто, що мають варіантні нормативні форми місц. відм. на кому, 
на чому й на кім, на чім, а займенник чий уживається в паралельних формах дав. відм. одн. 
чийому і чиєму та місц. відм. одн. на чийóму й на чиΐм. У мові художньої літератури певною 
мірою відбите вживання діалектної форми питального займенника шо, яка фіксується у 
Словнику Б. Грінченка й досі вживається в просторіччі, але нормативною вона не стала. 

У сучасній літературній мові прикметники суворо розрізняються за належністю до 
твердої та м’якої груп з відмінними формами, проте в минулому цей розподіл не був таким 
виразним. До м’якої групи відносились прикметники, які тепер становлять тверду групу 
(напр., нарóдній, -я, -е, порóжній, -я, е, схíдній, -я, -е), а в колишньому західноукраїнському 
варіанті літературної мови всі прикметники становили тверду групу (новíтний, -а, -е, пíзний, 
-а, -е, серéдний, -а, -е, сúний, -а, -е, рáнний, -а, -е). 

Прикметники жін. і середи, родів в однині та прикметники всіх трьох родів у множині 
поряд з формами на -а, -є, -і зрідка із стилістичною настановою вживаються також у повних 
формах на -ая, -еє, -ії (багáта, малá, багáте, малé, багáті, малí і багáтая, малáя, багáтеє, 
малéє, багáтії, малíї). Прикметники чол. роду з певним стилістичним відтінком вживаються 
також у коротких нормативних формах без флексій (варт, готóв, здорóв, пóвен). 

У місц. відм. одн. прикметники чол. і середи, родів мають паралельні нормативні форми 
на -ому та -ім (на гáрному й на гáрнім, на сúньому й на сúнім), що є виразом структурного 
багатства української літературної мови. 

У літературній мові минулого, особливо в колишньому західноукраїнському варіанті 
вживалися прикметникові та займенникові форми дав. і місц. відм. одн. із стягненим 
закінченням -і (ті молоді, глибокі, на ті молоді, глибокі), але нормативними вони не стали. 

Присвійні прикметники в наз. відм. мн. у сучасній літературній мові закінчуються на -і 
(бáтькові), але в мові художньої літератури, зокрема у творах Т. Шевченка, засвідчені також 
говіркові форми на -и (бáтькови), що тепер не вживаються. 



Числівники чотúри й чотúриста в колишньому східноукраїнському варіанті 
літературної мови вживалися у формах чотúрі та чотиріста, у цих формах вони наведені в 
Словнику Б. Грінченка. У колишньому західноукраїнському варіанті наявні числівникові 
форми їдéн, шmúpu, двáйцятъ, трúйцять, дев’ядесят, двíста, двáсто і двíсто. Діалектні 
числівникові форми одéн, штúрі, дванáйцять, п’ятнáйцять, дев’ятнáйцять, двáйцять, а 
також трúдесять ‘тридцять’ і чотирдéсять ‘сорок’, двíста наведені у Словнику 
Б. Грінченка. Жодна з названих говіркових форм числівників до сучасної літературної мови 
не увійшла. Не вживається в сучасній літературній мові засвідчена в мові творів Т. Шевченка 
і в Словнику Б. Грінченка числівникова форма трúдев ‘ять у значенні ‘двадцять сім’. 

Рівноправними варіантами в сучасній літературній мові виступають числівникові 
форми однó й однé, однієї’ та однóї, на однóму й на однíм, форми род., знах. і місц. відм. на -и 
і на -ох числівників п’ять — двáдцять, трúдцять — вісімдесят, форми дав. відм. на -и і на -
ом, форми ор. відм. на -ма й на -ома від цих же числівників. Складені числівники п’ятсóт —
дев’ятсóт в ор. відм. мають форми типу п’ятьмастáми й п’ятьомастáми. Рівноправними 
вважаються також варіантні форми порядкових числівників типу тримíсячний і 
трьохмíсячний, чотиритúсячний і чотирьохтúсячний, тримільйóнний і трьохмільйóнний. 
Жодна з цих варіантних форм не виявляє будь-якої переваги над іншою, а їх наявність у мові 
засвідчує її стилістично-виражальне багатство. Числівник обúдва в мові художньої 
літератури нерідко зустрічається у формі обá, що як діалектна наводиться у «Словнику 
української мови». 

Дієслова з основою на голосний звук в українській літературній мові вживаються у 
двох формах інфінітива — у найдавнішій на -ти (сидіти, ходити) і відносно новішій на -ть 
(сидíть, ходúть). Хоч форма на -ти поширеніша, проте не можна сказати, що вона витісняє 
форму на -ть. 

Інфінітив дієслова ревтú в літературній мові має паралельну рівноправну форму 
ревíти. У колишньому західноукраїнському варіанті літературної мови вживалися форми 
ревáти, ревстú й рустú; форми ревáти й ревстú наведені в словнику Є. Желехівського і 
С. Недільського, але до сучасної літературної мови вони не увійшли. Нормативні форми 
інфінітива від дієслів стрúгти, пектú в колишньому західноукраїнському варіанті 
літературної мови відповідником мали давню (Булаховський Л. А. Вибрані праці в п’яти 
томах. Т. 2: Українська мова. —- К.: Наук, думка, 1977. — С. 320) говіркову форму на -чи 
(стрúчи, печú), але вона в сучасній літературній мові не вживається. 

Рівноправними варіантами в сучасній літературній мові виступають дієслівні форми 
засипáти й засинáти, просипáтися й просинáтися, страждáти й страдáти, хотíти й 
хтíти, купувáти й купляти (форми хтíти, купляти вживаються рідше, переважно в 
просторіччі), утвéрджуватись і утверждáтись (церковнослов’янізм утверждáтись 
уживається тільки в мові поезії). 

Особові форми окремих дієслів у сучасній літературній мові виступають у різних 
фонетичних та словотвірних варіантах: зву, звеш, зве, звéмо, звéте, звуть і зовý, зовéш, зовé, 
зовéмо, зовéте, зовýть; дму (зідмý), дмеш (зідмéш), дме (зідмé), дмéмо (зідмéмо), дмéте 
(зідмéте), дмýть (зідмýть) і дýю (здýю), дýєш (здýєш), дýє (здýє), дýємо (здýємо), дýєте 
(здýєте), дýють (здýють); клéплю, клеплéш, клéпле, клéплемо, клéплете, клéплють і клепáю, 
клепáєш, клепáє, клепáємо, клепáєте, клепáють. 

Дієслова І дієвідміни типу знати, думати в літературній мові в 3-ій ос. одн. 
вживаються у варіантних формах на -ає (знáє, дýмає) і рідше з певною стилістичною 
настановою на -а (зна, дýма), що становить специфічну рису української літературної мови. 

У 1 -ій ос. одн. теп. часу дієслів II дієвідміни з основою на приголосні [д], [т], [с], [з] у 
сучасній літературній мові вживаються форми з чергуванням зубних приголосних із 
шиплячими (ходжý, свічý, пощý, вожý); у мові художньої літератури XIX і початку XX ст. 
поширеними були також форми без чергування зубних із шиплячими (ходю, світю, носю, 
возю), а також форми з протяжним шиплячим приголосним на місці африкат (хожý, бужý, 
сижý). Ці діалектні варіанти нормативними не стали. 



Дієслова II дієвідміни в 3-ій ос. одн. теп. часу в сучасній літературній мові закінчуються 
на -ить (хóдить, нóсить, прóсить, вóдить, бáчить), хоч у мові художньої літератури 
минулого вживалися також у говірковій формі на -є (хóде, нóсе, прóсе, вóде, бáче), але 
сучасними нормами вони не допускаються. 

У 1-ій ос. мн. теп. часу дієслова І дієвідміни в літературній мові мають паралельні 
нормативні форми на -емо, -имо (несéмо, рóбимо, хóдимо) і на -ем, -им (несём, робим, ходим) 
як вираз структурного багатства української літературної мови. 

3-я ос. теп. часу дієслів І дієвідміни в літературній мові має закінчення -уть 
(стережýть, печýть, ревýть), дієслова II дієвідміни закінчуються на -ать (хóдять, нóсять, 
лóвлять, волóчать). У XIX ст. дієслова II дієвідміни в мові художньої літератури, зокрема в 
творах Г. Квітки-Основ’яненка, Панаса Мирного та ін., вживалися також у формах на -уть 
(хóдють, нóсють, лóвлють, волóчуть), чого сучасна літературна мова не допускає. 

Атематичне дієслово бути в літературній мові звичайно вживається у формі є, проте в 
поетичній мові для 1-ї і 3-ї ос. одн. допускається також форма єсть, для 2-ї ос. одн. єсú, для 
3-ї ос. мн. суть. Атематичні дієслова дáти, ΐсти в 2-ій ос. одн. теп. часу в сучасній 
літературній мові мають форму дасú, їсú, хоч у мові художньої літератури донедавна 
засвідчувалися також діалектні форми дасúш, ΐсти, дась, їсь, даш, їш, але до сучасної 
літературної мови вони не увійшли. В українській літературній мові вживаються дві 
паралельні форми дієслів майб. часу недоконаного виду — особові форми допоміжного 
дієслова бути з інфінітивом основного дієслова (бýду брáти, бýдеш брáти, бýде брáти, 
бýдуть брáти) та інфінітив дієслова в сполученні із скороченими особовими формами 
колишнього дієслова яти — -му, -меш, -ме, -мéмо, -мéте, -муть (брáтиму, брáтимеш, 
брáтиме, брáатимемо, брáтимете, брáтимуть). У колишньому західноукраїнському 
варіанті літературної мови вживалися діалектні форми з препозитивним му, меш, ме, мéмо, 
мéте, муть (му брáти, меш брáти, ме брáати, мéмо брáти, мéте брáти, муть брáти), а 
також форми з допоміжним дієсловом бути й формою минулого часу основного дієслова 
(бýду брав, бýдеш брав, бýде брав), що до загальноукраїнської літературної мови не увійшли. 

Від ряду дієслів у сучасній літературній мові вживаються паралельні нормативні 
безсуфіксні форми мин. часу й форми з суфіксом -ну- (лип, лúпла, лúпло, лúпли та лúпнув, 
лúпнула, лúпнуло, лúпнули; кис та кúснув, пух і пýхнув, тав і тáнув, терп і тéрпнув, набряк і 
набрякнув, набýх і набýхнув). 

У 1-ій ос. мн. наказового способу дієслів II дієвідміни в літературній мові паралельно 
вживаються форми на -імо (ходíмо, берíмо, несíмо) і на -ім (ходíм, берíм, несíм), жодна з них 
не виявляє будь-якої переваги над іншою. Від дієслова креслити в 2-ій ос. одн. наказового 
способу вживаються паралельні нормативні форми на -и (креоли) і форма без закінчення 
(кресль). 

Літературну норму становлять паралельні форми зворотних дієслів з постфіксом -ся 
та -сь (узятися й узятись), що забезпечують стилістичну варіативність української 
літературної мови. 

Дієприкметники в сучасній літературній мові мають паралельні нормативні форми на -
ший і на -ний (зáмкнутий і зáмкнений, усýнутий і усýнений, кóлотий і кóлений, мóлотий і 
мéлений) без будь-якої переваги однієї над іншою. 

Прислівники влíво (улíво), впрáво (упрáво) вживаються в паралельних формах лівóруч, 
правóруч (вправóруч). Прислівник лíтом має нормативні варіанти влíтку (улíтку) та влíті 
(улíті), останній з яких у словниках сучасної літературної мови наводиться із 
застереженням, що він розмовний. 

Рівноправними в сучасній літературній мові виступають варіанти прийменників від і 
од, зі й зо, наді (мнóю) і надо (мнóю); у західноукраїнському варіанті літературної мови 
засвідчений варіант ізо, але до сучасної літературної мови він не увійшов. У цьому ж 
варіанті літературної мови в значенні нормативного прийменника через уживався 
прийменник без (без дóрогу), і хоч у Словнику Б. Грінченка в такому значенні прийменник без 
наводиться, але в сучасній літературній мові він не вживається. 



У варіантних формах у сучасній літературній мові виступають синонімічні 
прислівники і сполучники дóки — дóкіль, пóки — пóкіль. Правда, варіанти дóкіль і пóкіль 
уживаються відносно рідше, словники сучасної літературної мови характеризують їх як 
розмовні (пóкіль) або діалектні (дóкіль). У Словнику Б. Грінченка наводиться ще варіант 
сполучника док, але літературною нормою він не став. У західноукраїнському, а зрідка і в 
східноукраїнському варіантах літературної мови в значенні ‘поки’ вживався сполучник зáки. 
Хоч нормативним він не став, проте як діалектний у словниках сучасної літературної мови 
наводиться, а в Словнику Б. Грінченка подається без ніяких застережень. Сполучник щоб і 
його варіант щобú має синонімічну нормативну форму абú. У колишньому 
західноукраїнському варіанті літературної мови в значенні ‘що’, ‘щоб’ уживалися 
сполучники же, жеб, жéби, коб, кобú, наведені вони також у Словнику Б. Грінченка, але 
до сучасної літературної мови не увійшли. 

Частка хай має нормативну варіантну форму нехай. У колишньому 
західноукраїнському варіанті літературної мови в значенні ‘хай’ уживалися частки най, 
ней, нех, наведені вони у Словнику Б. Грінченка, але нормативними не стали. 

У сучасній українській літературній мові варіантні форми мають вигуки, якими 
кличуть та відганяють свійських тварин і птиць. Вигуки, що ними кличуть або відганяють 
собак, виступають у варіантах цу-цу і цю-цю, вигуки, якими кличуть котів, мають варіанти 
киць-киць і кúцю-кúцю, а вигуки, за допомогою яких відганяють котів, виступають у 
варіантах кот, коц і тпрус. Гусей кличуть нормативними вигуками гусь-гусь і гусю-гусю, а 
відганяють вигуками гýлі-гýлі, гúля і гиль. Слід зазначити, що нормативність вигуків, якими 
кличуть і відганяють свійських тварин і птиць, умовна, в говорах їх значно більше. 

Отже, незважаючи на те, що в морфологічній системі протягом історії відбувалися 
інтенсивні процеси нормування, на сучасному етапі в ній наявна велика кількість 
варіантних форм, що забезпечують структурне і стилістичне багатство української 
літературної мови.         
 


