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Прийменники в українськiй мовi становлять
вiдкриту систему, що весь час поповнюється. Проце-
си препозицiоналiзацiї – утворення прийменникiв –
та формування складених прийменникiв за допомо-
гою поєднання прийменника з повнозначним сло-
вом (переважно це еквiваленти прийменника, на по-
значення яких уводимо назву еквiприйменники) –
поширенi мовнi явища, тому актуальною є проблема
уточнення реєстру українських прийменникiв.

Вiдповiдно до семантичної диференцiацiї при-
йменникiв, що її запропонував І.Вихованець
[3; 198–201, 216–226], подiляємо власне-приймен-
ники та еквiприйменники на три функцiйно-семан-
тичнi макрополя: просторове, темпоральне й
логiчне, якi об’єднують певнi поля та їхнi мiкропо-
ля. За Г.Балабан [1; 60], у межах логiчних приймен-
никiв серед 12-ти полiв виокремлюємо поле
соцiативностi.

Соцiативнiсть – це сумiснiсть, спiвучасть в однiй
справi кiлькох осiб, що характеризується мно-
жиннiстю учасникiв дiї, їхньою вiдносною рiвно-
правнiстю й активнiстю, а також належнiстю або до
суб’єктiв, або до об’єктiв спiльної дiї.

Прийменниками соцiативностi вважаємо такi,
що виражають вiдношення сумiсностi – супроводу,
спiввияву, вiдносно рiвноправної спiвучастi в однiй
справi кiлькох суб’єктiв або об’єктiв дiї.

Соцiативнi вiдношення в класифiкацiях укра-
їнських прийменникiв також визначають О.Буга-
ков [2], А.Загнiтко [4], А.Колодяжний [5].

Зауважимо, що термiн «соцiатив» тiсно
пов’язаний iз загальним значенням сумiсної дiї.
Слiд розрiзняти комiтативнiсть – позначення
множинностi взагалi – i соцiативнiсть – явище ви-
раження спiльної дiї кiлькох вiдносно рiвноправ-
них суб’єктiв або об’єктiв. Соцiативнi вiдношення
передаються безприйменниковою формою вiдмiн-
ка (наприклад в угро-фiнських мовах), за допомо-
гою прийменникiв (романо-германськi мови) або
прийменниково-вiдмiнковими сполуками (у групi
слов’янських мов). Орудний соцiативний вiдмiнок
у всiх сучасних слов’янських мовах уживається в
поєднаннi з прийменником, тотожним українсько-
му з, тобто в українськiй мовi форма з + О. в. є
стрижневою у вираженнi сумiсностi, напр.: На полi
вiдзначились Олексiй Бєлiк з Анатолiєм Тимощу-

ком, якi на першiй та останнiй хвилинах матчу,
вiдповiдно, влучили у днiпровськi ворота (з журн.
«ПiК = Полiтика i культура»). Засобами виражен-
ня явища соцiативностi в українськiй мовi є також
префiкси су-, спiв-, про-, со-: сумiснiсть, сузiр’я,
спiвпрацювати, проросiйський, соратник. 

Власне- та еквiприйменники соцiативної се-
мантики мають обов’язковi ознаки: позначення
спiльної дiї, множиннiсть учасникiв, активнiсть i
вiдносна рiвноправнiсть поєднуваних суб’єктiв або
об’єктiв. Окрiм цього, для соцiативностi як вияву
загальної категорiї сумiсностi диференцiйовано
необов’язковi чинники: тотожнiсть дiї; єднiсть
мiсця; єднiсть часу; спiвробiтництво; паралель-
нiсть, подiбнiсть дiї (переважно означає єднiсть
мiсця або часу); зiставлення; протилежнiсть дiї
(сумiсно протилежнi дiї кiлькох учасникiв);
керiвництво, заступництво або контроль над ки-
мось; внутрiшня локалiзацiя; семантика iєрархiї у
вираженнi способу дiї або причини. 

Згiдно з такими ознаками сумiсностi в межах по-
ля соцiативностi виокремлюємо вiсiм мiкрополiв: 

1) власне-соцiативного значення: – Коли хочеш, можу
пiти разом з тобою на п’ятдесят сьомий (В.Собко);

2) соцiативностi – неподiльного зв’язку: Працiвники
УБОЗ в Донецькiй обл. знешкодили ОЗУ у складi зi
спiвробiтником податкової мiлiцiї та третейськими
суддями (з електрон. ресурсу «РБК-Україна»); 

3) паралельного зв’язку: Так. Я мiг би це повторити
слiдом за Данилом Кiшем (Ю.Андрухович); 

4) протиставного та зiставного зв’язку: …їхня думка не
мала анi найменших шансiв бути почутою широким зага-
лом, тому що вона йшла врозрiз iз побажаннями Банко-
вої (з журн. «ПiК = Полiтика i культура»); 

5) соцiативностi – керiвництва, заступництва, контро-
лювання: Іракськi вiйськовi пiд прикриттям українських
патрулiв здiйснювали перевiрку прилеглих до кордону на-
селених пунктiв (з електрон. ресурсу «Урядовий пор-
тал»); 

6) внутрiшньої локалiзацiї: Мудрий з-понад мудрих,
найбезкорисливiший серед безкорисливих, найпростiший
серед простих, найвiдважнiший серед вiдважних [Пе-
рикл]... (Ю.Мушкетик);

7) соцiативностi – способу дiї: Тут Федорович за до-
помогою литовського гетьмана Григорiя Ходкевича зало-
жив друкарню в Заблудовi близько Бiлостока (В.Радзике-
вич);

8) соцiативностi – причини: Усi мої роботи... викону-
вались не на чиїсь замовлення, а виключно за покликом
душi та серця... (з журн. «Кримська Свiтлиця»).
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Пропонуємо словничок найуживанiших соцiа-
тивних прийменникiв, у якому 50 одиниць квалi-
фiковано за прийменниковим статусом (власне- чи
еквiприйменник) та позначуваним вiдтiнком со-
цiативностi; також диференцiйовано за критерiєм
нормативностi/ненормативностi, а серед ненорма-
тивних розмежовано дiалектнi (дiал.), застарiлi
(заст.), розмовнi (розм.) та сполуки, утворенi каль-
куванням iз iнших мов (кальк.). Зауважимо, що де-
якi прийменниково-вiдмiнковi форми (напр., з +
О. в., за + О. в., поруч + Р. в., поруч з + О. в., при +
М. в. тощо) можуть виражати рiзнi вiдношення,
проте ми аналiзуємо тiльки соцiативнi.

Словничок 

найпоширенiших соцiативних прийменникiв

української мови

В:

в оточеннi + Р. в. – еквiприйменник внутрiшньої ло-
калiзацiї: Мiнiстр мелiорацiї i водного господарства рес-
публiки Євген Євгенович Алексєєвський стояв на
скiфському курганi в оточеннi керiвникiв тресту, штабу
будови (Л.Вишневецький);

в унiсон + Д. в., в унiсон з + О. в. – еквiприйменники
паралельного зв’язку: В унiсон йому [П.Порошенку] ви-
ступив заступник голови Нацбанку Олександр Савчен-
ко... (з газ. «Україна молода»); ...автор i постановкою пи-
тання про освiту, i оцiнкою її ваги в життi як окремої лю-
дини, так i народу виступає в унiсон з письменниками-

полемiстами, iдеологами просвiтнього руху кiнця XVI –
початку XVII ст. (В.Крекотень).

З:

з + О. в. – власне-прийменник власне-соцiативностi:
Тато з мамою теж перестрашились: Дарка почала сто-
гнати увi снi (О.Забужко);

з дозволу + Р. в. – еквiприйменник соцiативностi –
способу дiї: Залучення окремих робiтникiв i службовцiв
до роботи у цi днi [вихiднi днi] допускається тiльки з доз-

волу профспiлкового комiтету... («Короткий юридичний
словник»);

з участю (за участю, за участi, при участi (кальк.)) +
Р. в. – еквiприйменник соцiативностi – способу дiї: Так,
нас було переважно п’ятеро... Час до часу за участю

Майора i Вєрки Братчик (Ю.Андрухович);
за + О. в. – власне-прийменник паралельного зв’язку:

В українськiй мовi називний i знахiдний вiдмiнки цент-
ральнi i займають iєрархiчно вищу позицiю щодо iнших
вiдмiнкiв (за І.Вихованцем) (Н.Кущ); 

за допомогою (з допомогою, при допомозi (кальк.)) +
Р. в. – еквiприйменник соцiативностi – способу дiї: З до-

помогою червоних бiйцiв вiтчим повкидав нас та речi
до вагона... (І.Плахтiн);

за iнiцiативою (з iнiцiативи, за iнiцiативи) + Р. в. –
еквiприйменник соцiативностi – причини: Незабаром за

iнiцiативою комсомольського осередку та комнезаму

у великому будинку помiщика Пугачовського… вiдкрили
сiльбуд (І.Плахтiн);

за компанiю з + О. в. – еквiприйменник соцiативностi
– причини: Парламент вирiшив вiдстрочити складання
присяги членами ВРЮ за компанiю з Волковим (з газ.
«Закон i Бiзнес»);

за наказом (за наказами, з наказу (заст.)) + Р. в. –
еквiприйменник соцiативностi – причини: …за наказами

Нiни Борисiвни вiн [комiрник Рижов] виконував екзе-
куцiї над нами, дiтьми (Ю.Мушкетик);

за посередництвом (за посередництва, через посе-
редництво) + Р. в. – еквiприйменник соцiативностi – спо-
собу дiї: За посередництвом хозарiв iшли в Україну
рiзнi орiєнтальнi впливи... (І.Крип’якевич);

за сприяння (за сприянням) + Р. в. – еквiприйменник
соцiативностi – способу дiї: ...за сприяння Фонду було
дослiджено законодавчi основи проведення замiщуваль-
ної терапiї в Українi... (з журн. «ПiК = Полiтика i культура»);

згiдно з + О. в. – власне-прийменник паралельного
зв’язку: Згiдно з О.Толочком, це «сяяння» не лише вка-
зує на якусь мiстичну благодать, що сходить з правителя
на пiдданих, але i прямо «матерiалiзується» в демонстра-
тивних роздачах милостинi... (Ю.Писаренко);

з-помiж (з-межи (заст.), з-мiж (заст.), з-промiж (розм.),
спомiж (заст.)) + Р. в. – власне-прийменник внутрiшньої ло-
калiзацiї: Поступово еквiваленти слiв починають розгляда-
ти й з-помiж службових частин мови... (Н.Кущ).

Н:

на боцi (по боцi (заст.)) + Р. в. – еквiприйменник пара-
лельного зв’язку: Закон був, звичайно, на боцi мiсiоне-

ра, просто Гарт пробував його обдурити, сподiваючись,
що той не знає своїх прав (М.Дашкiєв);

на чолi з + О. в. – власне-прийменник керiвництва, за-
ступництва, контролювання: Калiф вирiшив перевiрити
iстиннiсть переказу i послав у Вiзантiю експедицiю на

чолi з Хорезмi (А.Конфорович);
навпiл з (навспiл з (дiал.), наспiл з (заст.)) + О. в. –

власне-прийменник протиставного та зiставного зв’яз-
ку: Путiн говорив, що Москва готова видiлити грошi, але
тiльки навпiл з Європою (Ю.Писаренко);

наодинцi з + О. в. – власне-прийменник неподiльного
зв’язку: Бо в тому, що сама лишилася в домi наодинцi з

молодим i вродливим сотником, ще не вбачала якоїсь
небезпеки (І.Ле);

нарiвнi з + О. в. – власне-прийменник паралельного
зв’язку: Отодi вони возвеличаться насправдi i стануть
нарiвнi з богами (Ю.Мушкетик).

О:

обiк з (розм.) + О. в., обiч з + О. в. – власне-приймен-
ники власне-соцiативностi: Змальовуючи створiння, якi
«невидимо живуть обiч з нами», Королiв-Старий нама-
гався розширити межi уявлення про довколишнiй свiт
природи й людини (з електрон. ресурсу «КГБ: Василь Ко-
ролiв-Старий»).

П:

паралельно з + О. в. – власне-прийменник паралель-
ного зв’язку: Паралельно з розвитком цiєї сюжетної
лiнiї письменник розповiдає про iсторiю села Ладоги та
старовинного жiночого монастиря в ньому… (О.Мики-
тенко);

пiд головуванням + Р. в. – еквiприйменник керiвниц-
тва, заступництва, контролювання: Того ж дня на
засiданнi уряду пiд головуванням В.Винниченка…
О.Шульгiним знову було iнiцiйовано «вияснити прин-
ципiальну можливiсть заключити заєм у Францiї i Амери-
ки» (П.Гай-Нижник); 

пiд егiдою + Р. в. – еквiприйменник керiвництва, за-
ступництва, контролювання: У зв’язку з цiєю визначною
подiєю [50-рiччя космiчної ери] пiд егiдою ООН прово-
диться «Всесвiтнiй тиждень космосу» (з листа МОН Ук-
раїни № 1/9-529 вiд 11.09.07);

пiд керiвництвом + Р. в. – власне-прийменник
керiвництва, заступництва, контролювання: – Менi буде
приємно працювати пiд керiвництвом такого славетно-
го вченого… (В.Бережний);

плiч-о-плiч з + О. в. – еквiприйменник власне-соцiатив-
ностi: Тiльки в державних установах галузi налiчується 32



тисячi фахiвцiв, плiч-о-плiч з ними працюють також
ветлiкарi... (з електрон. ресурсу «Урядовий портал»);

поруч + Р. в., поруч з + О. в. – власне-прийменники
власне-соцiативностi: Поруч неї вiн, її любий Володько,
такий гарний, як той краєвид, такий нiжний, як те соняч-
не тепло, такий сердечний i милий, як тi пiснi чудовi...
(І.Франко); Поруч з Києвом осередок держави творили
городи Чернiгiв, Переяслав, Любеч (І.Крип’якевич);

поряд + Р. в., поряд з + О. в. – власне-прийменники
власне-соцiативностi: Втiшало дiвчину тiльки те, що поряд

неї були батько i брат, якi не дадуть її безкарно в наругу
(В.Малик); У такому разi поряд з прислiвниками й
омонiмними частками функцiонують ще i т. зв.
«прислiвники-частки»... (О.Кушлик);

при + М. в. – власне-прийменник власне-соцiатив-
ностi: Ангелiна їхала при менi, їй там роботи не було,
хiба що, може, куховарити (Н.Паняєва).

Р:

разом з + О. в. –  власне-прийменник власне-
соцiативностi: Косила, гребла разом з iншими людьми

й Орися (Ю.Мушкетик);
роздiльно з + О. в. – еквiприйменник протиставного та

зiставного зв’язку: …їх вiдправили назад до чеських при-
кордонникiв для «муштри», яка закiнчилася перебуванням
у в’язницi, роздiльно з сином, на протязi 36 годин (з елек-
трон. ресурсу «Український форум»).

С:

серед (осередь (розм.), середи) + Р. в. – власне-при-
йменник внутрiшньої локалiзацiї: Вже в першi днi перебу-
вання серед неписьменних, простих iсландцiв сержант-
американець виявився безпорадним (М.Дашкiєв);

спiльно з + О. в. – власне-прийменник власне-
соцiативностi: Анти здобули собi голосне iм’я своїми по-
ходами на Вiзантiю, якi вели спiльно з iншими слов’яна-

ми (І.Крип’якевич); 
сумiж з + О. в., сумiжно з (сумежно з (дiал.), сумеж з

(дiал.), сумеженно з (дiал.)) + О. в. – власне-прийменни-
ки власне-соцiативностi: Що ж стосується вiдповiдного
поколiння в Українi, то тут варто зазначити дещо iншi ча-
совi рамки: народженi у 1905–1913 роках i сумiжно з ни-

ми народженi у 1914–1922 роках (В.Бриндза).
У:

у (в) парi з (на пару з (розм.)) + О. в. – еквiприйменник
неподiльного зв’язку: Оникiю припав номер у парi з го-

ловою колгоспу «Вперед» з їхнього ж таки району
(Ю.Мушкетик);

у (в) присутностi + Р. в. – власне-прийменник власне-
соцiативностi: Опис майна провадиться судовим вико-
навцем у присутностi боржника i двох понятих («Ко-
роткий юридичний словник»);

у (в) протиставленнi з + О. в. – еквiприйменник проти-
ставного та зiставного зв’язку: ...на вищому ступенi уза-
гальнення i сам романтизм може бути контрастно вико-
ристаний у протиставленнi з натуралiзмом (Р.Голод); 

у (в) родинi + Р. в. – еквiприйменник внутрiшньої ло-
калiзацiї: В родинi «Луганськелектротранс» поповнен-
ня «Богданами» (з електрон. ресурсу «Портал неполiтич-
них новин»);

у (в) спiвпрацi з + О. в. – еквiприйменник неподiльно-
го зв’язку: Сьогоднi СБУ у спiвпрацi з Посольством

Держави Ізраїль проводить навчання («Нацiональна
радiокомпанiя України», 04.06.07);

у (в) сполученнi з + О. в. – власне-прийменник влас-
не-соцiативностi: Так само, цей прийменник спо-
стерiгається у сполученнi з iстотами (рiдко)... (О.Ба-
ранiвська);

у (в) сукупностi + Р. в. – еквiприйменник внутрiшньої
локалiзацiї: Загалом, у сукупностi основних стратегiй

нейтралiзацiї фiнансових ризикiв, що найбiльш часто ви-
користовуються у сучаснiй практицi корпоративних
фiнансiв, прийнято видiляти двi альтернативнi її форми...
(з електрон. ресурсу «Vuzlib.net»);

у (в) сукупностi з + О. в. – власне-прийменник влас-
не-соцiативностi: Надано дозвiл громадянину України
Кардакову О.Ю. на придбання акцiй ЗАТ «ДАТАГРУП»
(м. Київ), що у сукупностi з наявними у покупця
акцiями забезпечує перевищення 50% голосiв у ви-
щому органi управлiння товариства (з iнформацiї про
рiшення та розпорядження антимонопольного комiте-
ту України (АМКУ), 10.10.08);

у (в) супроводi + Р. в. – власне-прийменник власне-
соцiативностi: Ємець у супроводi Шевченка, Само-

хатька, Савицького, Коваленка, Мороза пiдходив вже
до iнших хлопчикiв (Л.Вишневецький);

у зiставленнi з + О. в. – еквiприйменник протиставно-
го та зiставного зв’язку: Дослiдження економiчної iсторiї
України у зiставленнi з iсторiєю розвитку господарства
провiдних країн свiту дає змогу узагальнити досвiд гос-
подарського розвитку наших предкiв… («Економiчна
iсторiя України i свiту»);

у свiтi + Р. в. – еквiприйменник внутрiшньої локалiзацiї:
Навiть у снах вiн бачив себе моїм провiдником у свiтi де-

рев (Ю.Андрухович);
укупi (вкупi) з + О. в. – еквiприйменник власне-

соцiативностi: ...одчини, Ганно-панно, будеш моєю, вкупi

зi мною пануватимеш, бо ти того варта... (О.Забужко).
Загалом в українськiй мовi виявлено 190 при-

йменникiв, що вказують на соцiативнi вiдношення,
iз них 58 квалiфiковано як власне-прийменники, а
132 – як еквiприйменники. Кiлькiсний склад соцiа-
тивних прийменникових одиниць свiдчить про їхнє
вагоме мiсце в межах логiчних прийменникiв, а
якiсний (перевага еквiприйменникiв над власне-
прийменниками) дає пiдстави констатувати їхнiй
розвиток i постiйне поповнення на сучасному етапi
функцiювання української мови.

– 34 –

10’2012

Л i т е р а т у р а

1. Б а л а б а н Г. Динамiчнi процеси в прийменниковiй
системi сучасної української лiтературної мови: дис. ... канд.
фiлол. наук / Г.Балабан; НАН України, Ін-т української мо-
ви. – К., 2007. 

2. Б у г а к о в О. Функцiонування прийменникiв в
українському текстi: морфологiчний та семантико-синтак-
сичний аспекти: дис. ... канд. фiлол. наук / О.Бугаков; НАН
України, Український мовно-iнформацiйний фонд. – К.,
2006. 

3. В и х о в а н е ц ь І. Прийменникова система україн-
ської мови / I.Вихованець; АН УРСР, Iн-т мовознавства
iм. О.О. Потебнi. – К.: Наукова думка, 1980. 

4. З а г н i т к о А. Прийменники у структурi тексту:
первиннi i вториннi вияви / А.Загнiтко // Лiнгвiстичнi
студiї: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Вип. 15. –
2007. – С. 120–131.

5. К о л о д я ж н и й А. Прийменник: [матерiали до
лекцiї з курсу сучасної української лiтературної мови] /
А.Колодяжний – Харкiв: Вид-во Харкiвського ун-ту, 1960. 


