
ОЛЕКСАНДР СТИШОВ 
ВАРІАНТНІ ФОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 
Друга половина 80-х pp. XX — початок XXI ст. — якісно новий період розвитку української 
мови взагалі й мови підстилю засобів масової інформації. Він зумовлений передусім 
здобуттям Україною незалежності, загальною демократизацією української спільноти й 
національним відродженням та піднесенням у всіх сферах життя. 

Як відомо, головною рушійною силою розвитку мови є суперечність між наявними 
мовними засобами і постійним зростанням номінативних та комунікативних потреб 
суспільства. Так, нові соціально-політичні, національні, науково-технічні, культурно-
історичні умови життя українського народу в кінці другого — на початку третього 
тисячоліття вимагали відповідного мовного забезпечення потреб і запитів соціуму. 

Серед усіх рівнів мовної системи, які зазнали змін, найдинамічніше розвивається 
лексичний. Тут відбувся своєрідний «словесний бум»: спостерігаємо істотну кількісну та 
певну якісну модифікацію словникового складу, гнучкість і демократизацію норм, 
здебільшого за рахунок зростання варіантності й синонімії. Постає проблема введення до 
нормативних словників нових слів і значень, відновлення застарілих лексем. Як відомо, 
лексикографічні джерела потребують кількох років (чи й десятиліть) для кодифікації 
відповідних лексем, тоді як уживання й поширення останніх в усній мові та мові мас-медіа 
відбувається за відносно короткий проміжок часу. 

Зазначений період у мові ЗМІ характеризується функціонуванням значної кількості 
варіантів. Загальновідомо, що варіантність показова для функціонування мови в усі періоди 
її розвитку; «становить істотну ознаку української літературної мови від самого початку її 
виникнення і до наших днів, хоч на кожному історичному етапі виявляється неоднаково» 
(І. Матвіяс). 

У сучасному мовознавстві помітно зросла увага дослідників до історично зумовлених 
регіональних варіантів української літературної мови, характерних для XIX — початку 
XX ст. Уведення до наукового обігу нових писемно-книжних джерел стимулює пошуки в 
галузі історії формування словника єдиної літературної мови, витворення кодифікованої 
термінології з різних галузей знань. Зафіксовані в досліджуваних матеріалах лексичні, 
фонетичні, граматичні та інші варіанти можна пояснити історичним розвитком літературних 
норм, давністю й стійкістю літературних традицій. Функціональне навантаження варіантів 
постійно змінюється в процесі стабілізації та стандартизації норм. Варто відзначити два 
взаємозумовлені процеси в діахронії: з одного боку, зменшення кількості варіантів, а з 
другого — «новий розвиток варіантних реалізацій, але вже стилістично диференційованих» 
(Л. Струганець). 

Відомо, що варіанти — це (1) видозміни, паралельні форми існування мовної одиниці, 
що модифікують різні аспекти її вираження (фонемний, морфемний або лексичний склад, 
місце наголосу, парадигму відмінювання, порядок слів і т. ін.), але не порушують принципу 
її тотожності; (2) конкретні форми вираження, реалізація в мовленні умовно-абстрактних 
мовних одиниць — фонеми, морфеми, лексеми і т. ін. (О. Тараненко). Варіанти є продуктом 
еволюції та асиметрії мовної системи, наслідком і результатом протилежних тенденцій у ній 
(до зміни і збереження наявної форми). Це єднальна ланка між синхронією і діахронією. У 
тих випадках, коли поряд із первісною назвою як варіанти існують нові, що виявилися для 
сучасної мови більш доречними і вдалими, ці варіанти впродовж деякого часу можуть 
співіснувати, доки остаточно не утвердиться один із них. Інші поповнять пасивний 
словниковий запас або й вийдуть з ужитку взагалі: «Дублетність варіантних одиниць 
призводить, зрештою, до їх семантичної чи стилістичної диференціації або до витіснення 
одного з варіантів на периферію мовної системи» (Л. Кучеренко). У мовознавстві усталилася 
думка, що варіанти слова маркуються насамперед за часовою шкалою («зникає» — 
«з’являється»), потім із погляду критеріїв норми (нормативний — ненормативний) і лише 
після цього — за соціальною оцінкою або стильовою відзнакою. Загалом виділяють такі типи 



варіантів: хронологічні (діахронічні), регіональні, стилістичні, контактні (Л. Струганець). 
Демократизація суспільства впливає на комунікативну сферу, відкриває можливості 

проникнення в літературну мову внутрішніх запозичень — розмовних, діалектних, 
жаргонних засобів, які формують варіантні ряди на різних мовних рівнях (пор.: люмпак — 
люмпен, приймальня — приймальна, зарплатня — зарплата, нагад — нагадування, навзаєм 
— взаємно, обидвоє — обидва, порнуха — порнографія, наркота — наркотик, розкрутка —
розкручування («система заходів, які мають на меті широко рекламувати, популяризувати 
(переважно естрадний номер, альбом або виконавця)» та ін.). Дослідники зауважують, що 
варіювання мови, варіативність її форм тісно пов’язані зі змінами в системі мови і з мовним 
станом» (Р. Кріцберг). Вони є наслідком співіснування «нового» й «старого» в мові (пор.: 
інавгурація — інаугурація, узагальнювальний — узагальнюючий, розвивальний — 
розвиваючий). Спостерігаємо випадки варіантності обох нових форм, що постали внаслідок 
неоднакової адаптації іншомовних слів (пор.: гіт — хіт, лаптоп — лептоп, армреслінг — 
амреслінг). Ще одним джерелом появи варіантних форм може бути питома материкова 
одиниця (чи одиниці) й запозичена з мови діаспори (пор.: навкілля — довколишшя — 
довкілля, канадець — канадієць). 

Зміни і вдосконалення мовної системи, збереження старих і виникнення нових 
елементів зумовлює нагромадження паралельних виразових засобів, на перший погляд, 
«надлишкових» (Ф. Філін). З одного боку, варіантність свідчить про гнучкість, багатство 
лінгвальних виражально-зображальних засобів, а з другого — про незавершеність, 
безперервність процесу стандартизації літературної мови. 

Зауважимо, що інтенсивне збільшення кількості лексичних і словотвірних варіантів в 
українській літературній мові кінця XX — початку XXI ст. зумовлене причинами як 
позамовного, так і власне мовного характеру. Серед усіх типів варіантів найпоширенішими в 
аналізований період є словотвірні. Це можна обґрунтувати важливістю ролі словотворення в 
процесах динамічного розвитку словникового складу, лексичної номінації, потенціями 
дериваційної системи української мови. 

Словотвірні, або дериваційні, варіанти — це видозміни тієї самої лексеми, які при 
спільності кореня і значення мають різну словотвірну будову. Це може бути опозиція: 

• між системними варіантами: податківець — податкових, уерпівець — уерпіст (від 
УРП — Українська республіканська партія), доставления — доставка); 

• між системними й асистемними варіантами: новоукраїнець — нью-українець 
(«людина, яка швидко і, як правило, незаконними способами розбагатіла»); 

• між обома чи кількома асистемними варіантами: колярний — колірний («дуже 
нервовий, психічно неврівноважений, несповна розуму»), тусовщик — тусовочник, вар’єт 
— вар’ят — варіят. 

Головними визначниками подальшої долі варіантних форм є активність уживання, 
соціальна вагомість, нормативність чи ненормативність, аналогія до інших традиційних 
словотвірних типів і моделей, милозвучність. Релевантною ознакою варіантів є відповідність 
або невідповідність системній організації мови. Серед варіантів, що побутують у сучасній 
українській мові, мають перспективу залишитися в майбутньому серед ядерних, 
нормативних лексем одиниці, які займають у наведених парах другу позицію, пор.: плавчиха 
— плавчиня, нальотчик — нальотник, тусовщик — тусівник, підрядчик — підрядник («особа 
або установа, що виконує яку-небудь роботу за підрядом») тощо. На структурі слів, поданих 
першими, позначився вплив словотвірної системи російської мови. Варіанти утворено за 
допомогою власне українських суфіксів (-ин’-, -ач, -ик/-ник) переважно від питомих 
твірних основ. 

Варіантні форми розрізняються також стилістично і за сферами вживання — 
загальнолітературною, науковою чи вузькопрофесійною (пор.: невдаха — невдалюга, 
поліцейський — поліційний, перемови — перемовини, татуювання — татуаж, наднирка — 
наднирник). Процес поетапного оновлення лексики, зокрема витіснення одного з варіантів, 
засвідчують словники. Так, якщо орфографічні словники 70-х років фіксують варіантні 



форми позикодержатель — позикодержець [див. Орфографічний словник української мови. 
— К.: Наук, думка, 1977. — С. 548], орфографічні і термінологічні лексикони 90-х 
рекомендують як нормативні позикодержець [Орфографічний словник української мови. — 
К.: Довіра, 1994. — С 549; Орфографічний словник української мови. — К.: Довіра, 1999. — 
С. 624] і позикотримач [Фінансовий словник. — Львів, 1997. — С. 348], то найновіші 
лексикографічні праці засвідчують процес термінологізації й усталення слова 
позикоутримувач [Українсько-російський словник (сфера ділового спілкування) / Уклад.: 
О. О. Тараненко, В. М. Брицин. — К., 2000. — С 281]. 

У мовній практиці сучасних ЗМІ зафіксовано словотвірні варіанти на зразок: 
податковик — податківець, діаспорник — діаспорець — ді-аспорянин — діаспорит, 
доброчинник — доброчинець, трастовик — трастівець, мажоритарник —мажоритарист 
та ін. 

Порівняно зі словотвірними інші типи варіантності менш поширені. Невеликою 
кількістю одиниць представлено фонетичні варіанти. Поряд із традиційними формами (їх 
подано першими) з’явилися й паралельно вживаються нові відповідники, що зумовлено: а) 
прагненням до уникання «зяяння», а також впливом лінгвальної практики представників 
української діаспори (пор.: аудит — авдит, діалектологія — діялектологія, міф —міт); 
б) намаганням відродити застарілі або діалектні слова в колишньому звуковому оформленні 
(пор.: митець —мистець); в) різним фонетико-графічним освоєнням запозичень (пор.: хот-
дог — гот-дог, бакалаврат — бакалавріат, аромотерапія — ароматерапія — 
ароматотерапія); г) неусталеністю слововживання (пор.: бакалавр — бака-ляр); ґ) різною 
активністю у функціонуванні (есе — есей) тощо. 

На сучасному етапі розвитку мови спостерігаємо нечисленні морфологічні варіанти, 
зокрема паралельні форми для вираження роду (пор.: роль — роля, метод — метода), 
словозмінні варіанти (пор. форми родового відмінка однини іменників ІІІ відміни: вісті — 
вісти, солі — соли, радості —радости). 

Як відомо, значення варіантів у різних стилях мови неоднакове. У художньому стилі 
варіантність і варіанти забезпечують гнучкість мови, «за своїми функціонально-
стилістичними можливостями вони є неперевершеними і становлять безперечний унікум у 
системі експресивних засобів української мови» (В.Чабаненко). Для ділового стилю вони 
небажані, надлишкові. Стандартизація офіційно-ділової мови зумовлює поступове усування, 
витіснення одного з варіантів. 

Отже, на сучасному етапі функціонування української мови завдяки дії позамовних і 
внутрішньомовних чинників кількість варіантних форм помітно зросла. Подальший розвиток 
національної мови сприятиме як унормуванню («олітературненню»), так і пасивізації, тобто 
поступовому усуненню багатьох із них, а також уможливить стильову і семантико-
стилістичну диференціацію значної частини названих одиниць. І ці процеси вже 
простежуємо в останні роки. 
 


