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Логічна структура дієслівних словоформ 

 

Дієслово — найскладніша і водночас найбільш логічно впорядкована 

частина мови. Якщо не рахувати відмінкових словоформ дієприкметника 

(яких є 20), то дієслова недоконаного виду мають до 46 словоформ, дієслова 

доконаного виду — до 34 словоформи. Проте функції цих словоформ у 

позначенні різних процесів різного тривання і різного значення чітко 

розподілені. 

Є п’ять основних дієслівних форм зі своїми чітко визначеними 

функціями: неозначена форма, способові форми, дієприкметник, безособова 

форма на –но, -то, дієприслівник. 

Найбільш універсальна за функціями неозначена форма дієслова — у 

реченні вона може позначати і суб’єкт, і об’єкт, і ознаку, і обставину. Таким 

чином, за своєю роллю в реченні неозначена форма дієслова наближається до 

іменника з тою лише різницею, що іменник називає певне явище як постійне, 

статичне, а дієслово — як таке, що розгортається чи може розгортатися в 

часі, тобто назва містить у собі вказівку на тривалість: Лиш боротись — 

значить жить (І.Франко). Просять допомогти. Настав час прощатися, 

Приїхав відпочити і Життя —це боротьба. Просять допомоги. Настав час 

прощання. Приїхав на відпочинок. 

Способові форми дієслова — дійсний, умовний і наказовий способи — 

пов’язані з діячем, реальним або уявним, іноді незафіксованим (безособові 

дієслова). У реченні способова форма виступає в ролі присудка і, таким 

чином, становить стрижень, головну ідею висловлювання: Люди радіють. 

Люди, радійте. Раділи б люди, якби не…. Способові форми виконують 

основну функцію дієслова — позначають дію, яка так чи інакше 

безпосередньо пов’язана з діячем і розгортається в часі. І тому вони 

структурно найбільш розгалужені. 

Дієприкметник виконує ту саму роль, що й прикметник, з тою лише 

різницею, що прикметник, як і іменник, називає незмінну, статичну ознаку, 

дієприкметник — тривалу в часі: Побілені стіни і Білі стіни. 

Специфічна безособова форма дієслова на –но, -то . Її функція — 

вказувати на результативність дії, спрямованої на певний предмет. Тому ця 

форма твориться не від усіх  дієслів, а лише від перехідних: Урожай зібрано. 

Дієприслівник називає супровідну, другорядну дію відносно основної, 

вираженої присудком. Дієприслівник, таким чином, виконує подвійну 

функцію: виступає, так би мовити, другорядним присудком і водночас вказує 

на обставину основної дії. Другою своєю функцією він наближається до 

прислівника, знову ж, з тою лише різницею, що прислівник називає незмінну 

обставину дії, дієприслівник — змінну, тривалу в часі: Ворони літали, 

кружляючи, над полем і Ворони літали кружкома над полем. 



Усім дієслівним формам властиві дві чітко виражені ознаки: вид і 

перехідність. 

Доконаний і недоконаний вид дієслова в загальному інформує про 

тривалість дії: обмежена вона в часі початком, кінцем або водночас і 

початком, і кінцем чи необмежена. Це досягається за допомогою 

словотвірних префіксів і суфіксів: вийти, прийти, глянути і йти, дивитися.. 

Дієслова доконаного виду не можуть мати теперішнього часу, оскільки 

теперішній час сприймається як мить, протягом якої ніщо не може 

завершитися. Дієслова недоконаного виду вживаються в усіх часах. 

Перехідність і неперехідність пов’язана із спрямованістю чи 

неспрямованістю дії. Дія, названа перехідним дієсловом, сама по собі, без 

позначення об’єкта, недостатня, позбавлена інформативності. Це зумовлено 

тим, що певні дії неможливі без об’єкта: садити треба обов’язково щось — 

дерево, картоплю, помідори; копати — землю, город, яму.  

Проте це саме дієслово залежно від відтінків значення, яких воно 

набуває в контексті, може сприйматися то як перехідне, то як неперехідне: 

Дитина читає книжку і Таке мале, а вже читає (тобто уміє читати). Від 

таких дієслів можуть творитися і пасивні, й активні дієприкметники. 

Перехідність чи неперехідність, отже, сприймається в контексті (у 

словосполученні). 

Неозначена форма дієслова позбавлена будь-яких граматичних 

категорій, крім виду й перехідності. 

Дієслова в дійсному способі мають чотири часи: давноминулий, 

минулий, теперішній і майбутній. Властиві праслов’янський мові ще два 

минулі часи — аорист і імперфект — у зв’язку з розвитком часових 

прийменникових конструкцій та часових прислівників втратили своє 

значення й відмерли. У сучасній українській мові з тої ж причини стає 

рідкісним і давноминулий час (плюсквамперфект). Таким чином, 

актуальними залишаються лише три часи: минулий, теперішній і майбутній.  

Минулий час втратив дієслово-зв’язку бути, яка виконувала суто 

особову роль. Тепер цю функцію перейняли на себе особові займенники. 

Таким чином, у минулому часі залишилися лише три родові словоформи в 

однині — чоловічого, жіночого й середнього родів, і одна — у множині: ріс, 

росла, росло, росли, які виконують скоріше реляційну, ніж семантичну 

функцію. Колишнє розрізнення родів у множині виявилося обтяжливим, 

оскільки серед однорідних підметів при тому самому присудку могли бути 

водночас іменники (займенники) різних родів. 

Теперішній час і простий майбутній мають однакові особові форми, 

оскільки вони різняться тільки видом: теперішній час — недоконаний вид, 

простий майбутній — доконаний вид. Вони однаково мають форми особи й 

числа і два типи словозміни, які ми позначаємо як перша і друга дієвідміни 

(не рахуючи трьох дієслів архаїчної дієвідміни: дати, їсти, повісти). 

Поділ дієслів у теперішньому й простому майбутньому часах на 

дієвідміни строго обумовлений суфіксами неозначеної форми і, и та після 

шиплячого а, які в першій особі однини випадають: це дієслова другої 



дієвідміни; усі інші належать до першої дієвідміни. Різниця в дієвідмінах 

виражається наявністю в закінченнях більшості осіб тематичних голосних е 

або и (і після й), а в закінченнях 3-ї особи множини — у або а.  

Відхилення від цього закону одиничні і зумовлені переважно 

естетичними міркуваннями. Наприклад, є два дієслова густи і гудіти — за 

наявністю суфікса перше належить до першої дієвідміни, друге мало б 

належати до другої і мати словоформи *гуджу, *гудиш… *гудять. Проте вже 

перша особа однини несприйнятлива: словоформа гуджу твориться від 

гу дити, і є ще паронім годжу від годити. Отже, для обох дієслів залишилися 

лиш словоформи від дієслова першої дієвідміни густи. Те саме сталося і з 

парою дієслів сопти і сопіти: словоформи *соплю, *соплять неприйнятні 

через співзвучність з іменником з негативним забарвленням соплі. Подібне 

відбулося і з парою ревти і ревіти (словоформи *ревлю, *ревлять виявилися 

неприйнятними). Дієслово іржати має словоформи першої дієвідміни з тої 

причини, що колись воно таки належало до першої дієвідміни: 

старослов’янське ръзати, сербське рзати (суфікс а не після шиплячого). 

Було колись бігти і *біжати (пор.: рос. бежать) — неозначена форма 

залишилася перша, а особові форми утворено від другого, тепер неіснуючого 

дієслова *біжати, і таким чином дієслово бігти в теперішньому часі має 

словоформи другої дієвідміни (суфікс а після шиплячого) тощо. 

Складна і складена форми майбутнього часу творяться тільки від 

дієслів недоконаного виду: перша — злиттям неозначеної форми з особовими 

формами дієслова йняти (пор.: я не йму віри, ти не ймеш віри і т.д.); друга — 

поєднанням особових форм дієслова бути з неозначеною формою: 

думатиму, думатимеш і т.д.; буду думати, будеш думати і т.д. Обидві ці 

форми майбутнього часу семантично тотожні. 

Умовний спосіб повністю прив’язаний до словоформ минулого часу, 

відрізняється від них лише вживанням умовної частки би, б. Щодо прив’язки 

до часу, то треба визнати існування в умовному способі двох часів: 

позачасових словоформ: писав би, писала б і т.д. (однаковою мірою 

стосуються і минулого, й теперішнього, й майбутнього часу) — і словоформ 

минулого часу: був би написав, була б написала і т.д.  

У наказовому способі про часові словоформи не йдеться, бо так чи 

інакше дія, названа в цьому способі, буде виконуватися тільки після 

повідомлення про неї: роби, зроби. Два типи творення форм наказового 

способу зумовлені наголосом і вимовою: під наголосом і після збігу 

приголосних маємо закінчення –и, -імо, іть, в інших випадках: нульове 

закінчення з м’якістю (де це фонетично можливо), -мо, -те: сиди, сидімо, 

сидіть; підкресли, підкреслімо, підкресліть; сядь, сядьмо, сядьте. 

Дієприкметники за семантикою бувають активні й пасивні, доконаного 

й недоконаного виду. Власних часових форм вони, зрозуміла річ, не мають 

— їхня часова співвіднесеність залежить від способової форми вжитого в 

реченні дієслова: У лісі вже ставало тісно від прибуваючих військ 

(О.Гончар) — дії, названі дієприкметником недоконаного виду і способовою 

формою дієслова однаково стосуються минулого часу; Прибуваюча вода 



поволі затоплює оболонь — обидві дієслівні форми однаково вказують тепер 

уже на теперішній час. Дієприкметники доконаного виду вказують лише на 

часове випередження, але не на час: Листя пожовтіле з дерева летить 

(Я.Щоголів). Восени пожовтіле листя знову встелить землю. 

Активні дієприкметники творяться від неперехідних дієслів, пасивні 

від перехідних. І цей закон непорушний. Тому теоретично від того самого 

дієслова писати можливі і пасивний, і активний дієприкметники, оскільки 

воно може бути і перехідним, і неперехідним: писаний і пишучий (писаний 

мною лист і пишучий пристрій). 

Безособові дієслівні форми на -но, -то творяться від перехідних дієслів 

переважно доконаного виду (вказують на результативність) і мають три 

часові форми: безпосередньо минулого (аорист), минулого (перфект) і 

майбутнього часів: зроблено, було зроблено, буде зроблено. 

Дієприслівники бувають недоконаного і доконаного виду: розуміючи і 

зрозумівши. Власних часових форм вони не мають, бо їхня часова 

співвіднесеність залежить від часу способової форми дієслова, яке вони 

обслуговують у реченні: У майбутньому люди, подолавши зло на земл, 

заживуть щасливо — тут обидві дієслівні форми вказують на майбутній час. 

Дієприслівники недоконаного виду виражають одночасність, доконаного 

виду — часове випередження порівняно із способовою формою дієслова: 

Поринаючи в минуле, ми прогнозуємо майбутнє. Поринувши в спогади, ми, 

буває, часто забуваємо про сьогоднішні умови. 

Суфікси як активних дієприкметників недоконаного виду, так і 

дієприслівників недоконаного виду однаково залежать від дієвідміни 

дієслова: сяють — сяючий, сяючи; сидять — сидячий, сидячи. 

Дієслівні словоформи, отже, являють собою чітку, логічно побудовану 

систему мовних знаків, підпорядковану якнайраціональнішій передачі 

інформації, якнайточнішому мовному оформленню думки.  

 

 

Не знаю, чи буде цікаво для журналу. Це моя доповідь, яку я щойно 

підготував на наукову конференцію в Інституті журналістики КНУ ім. 

Т.Шевченка. 

З повагою         І.П.Ющук 


