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ВСТУП 

Інфінітив як неозначена форма дієслова характеризується тим, що позначає 

дію поза її зв’язком із суб’єктом, безвідносно до особи, часу та способу. 

Порівняно з іншими дієслівними формами та іншими частинами мови інфінітив 

може займати різноманітні синтаксичні позиції в структурі речення. Дослідження 

усіх його особливостей є важливим для ґрунтовного аналізу системи дієслівних 

форм української мови, а також для визначення моделей семантико-синтаксичної 

та формально-граматичної структури речення. Тому це питання потребує 

подальшого вивчення та осмислення. Особливої актуальності набуває 

дослідження функцій інфінітива в  різних типах односкладних речень, семантико-

синтаксична структура яких залишається об’єктом постійних наукових дискусій.  

Семантичний потенціал інфінітивів як слів, яким водночас з абсолютивною, 

повнозначною, властива й релятивна, службова, семантика, а також 

функціонування інфінітива в ролі головних чи другopядних членів peчення 

становить коло наукових зацікавлень багатьох як українських, так і зарубіжних 

мовознавців: Й.Андерша, І.Слинька, Г.Півторака, А.Загнітка, Н.Іваницької, 

В.Брицина,  Г.Золотової, Е.Кузнєцової, Г.Уфімцевої, Н.Шведової та ін. Українські 

мовознавці плідно досліджували інфінітив, розробляючи та обґрунтовуючи 

теоретичні аспекти його функціонування. Розглянуто походження та місце 

інфінітива в системі дієслівних форм (В.Русанівський, М.Жовтобрюх, Б.Кулик, 

Г.Півторак І.Вихованець, К.Городенська та ін.), його семантику та синтаксичні 

функції в реченнях (Й.Андерш, І.Вихованець, К.Городенська, Н.Іваницька, 

І.Швець, І.Слинько, С.Соколова та ін.).  

Проте проблема функціонування інфінітива в односкладному реченні ще 

потребує поглибленого вивчення в семантико-синтаксичному аспекті на основі 

сучасного мовного матеріалу, який репрезентує різноманітні односкладні 

модифікації мінімальних реченнєвих структур. Цим зумовлено актуальність 

дослідження. 
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Метою роботи є визначення особливостей синтаксичних функцій інфінітива, 

зокрема репрезентації його предикативної функції в односкладному реченні.  

 Досягнення поставленої мети передбачає необхідність розв'язання таких 

завдань: 

1) з’ясувати  сутність інфінітива як дієслівної форми та уточнити його 

граматичний статус ; 

2) систематизувати синтаксичні функції, властиві інфінітиву;  

3) визначити особливості функціонування інфінітива в безособовому реченні; 

4) схарактеризувати предикативну позицію інфінітива в інфінітивних реченнях. 

Об’єктом вивчення є односкладні безособові та інфінітивні речення з 

інфінітивом у предикативній функції. 

Предметом аналізу наукового дослідження є морфологічні та семантико-

синтаксичні особливості інфінітива у предикативній позиції односкладного 

речення.  

Матеріалом для дослідження слугували тексти прозових творів сучасних 

письменників-постмодерністів В.Шкляра, І.Роздобудько, В.Лиса, Ніки Нікалео та 

ін. 

Методи дослідження. У роботі використано описовий метод як основний 

(для тлумачення та систематизації мовних одиниць), залучено, зокрема, прийоми 

трансформації та компонентного аналізу (для виявлення диференційних ознак), 

елементи структурного методу ( в аналізі структури односкладних речень).  

Практичне значення наукової роботи полягає в тому, що результати 

дослідження можуть бути використані в подальших наукових розвідках, у 

спецкурсах та на практичних заняттях із синтаксису, у шкільному курсі 

української мови під час вивчення синтаксичних функцій дієслова, зокрема 

інфінітива як його форми, а також у вивченні односкладних речень.  
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РОЗДІЛ І. Інфінітив як об’єкт лінгвістичного дослідження 

 

1.1. Походження та граматичний статус інфінітива  

Інфінітив  як  неозначена неособова форма дієслова є однією з особливих 

категорій граматики і вже довгий час спонукає лінгвістів до наукових дискусій, які 

пов'язані, зокрема, з проблемою визначення  його статусу та місця в системі 

частин мови.  

О.Потебня вважав інфінітив самостійною частиною мови, якій приписував 

співвідносність з невизначеною особою мови. Л.Щерба обстоював думку про те, 

що інфінітив не слід вважати окремою частиною мови, зазначаючи, що намагання 

деяких граматистів подати інфінітив як окрему від дієслова частину мови є 

абсолютно невдалою   та   суперечить    природному    відчуттю  мови  [33, 110-

111].  

У сучасному мовознавстві інфінітив здебільшого характеризують як  

незмінну неозначену форму дієслова,  яка  в  слов'янських  мовах з усіх категорій 

дієслова зберігає тільки категорії виду, стану та перехідності/неперехідності, а за 

своїми функціями  в  реченні зближується з віддієслівним іменем [16, 98]. В 

енциклопедії «Українська мова» інфінітив розглядають як дієслівне утворення, що 

називає процесуальну ознаку без вказівки на спосіб, час, особу, число й рід, 

водночас зазначено, що інфінітиву притаманні лише загальнодієслівні граматичні 

категорії виду та перехідності/неперехідності 19, 211. В.Русанівський в 

академічному курсі «Сучасна українська літературна мова. Морфологія» 

потрактовує інфінітив як найбільш загальне дієслівне утворення, яке за 

походженням і синтаксичними функціями відносять до дієслівно-іменних форм 

27, 423.   У нових дослідженнях його називають  синтаксичним іменником, що 

виник як наслідок субстантивації форми дієслова в реченні. К.Городенська вважає, 

що інфінітив перебуває в складі дієслова як частини мови за своєю лексичною 

семантикою, виражаючи дію, стан і процес. Інфінітив позбавлений майже всіх 
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дієслівних граматичних категорій, крім периферійної категорії виду й міжрівневої 

морфолого-словотвірно-синтаксичної категорії перехідності/неперехідності, а 

отже, має статус специфічного міжчастиномовного утворення, що виявляє ознаки 

дієслова та іменника  9, 481-482. 

Дискусійним досі є питання походження інфінітива. Уважають, що ймовірно 

інфінітив утворився ще до періоду балто-слов’янської мовної єдності та є 

скам’янілою формою давального відмінка іменників з основою на і (ti ˃ ти) [19, 

211]. Мовознавці зазначають, що функційно інфінітив близький до супіна як 

незмінюваної форми дієслова в старослов’янській мові. Він уживався при 

дієсловах руху й означав мету, з якою цей рух здійснювався. А в латинській та 

англійській мовах інфінітив співвідносять з герундієм як віддієслівним іменником. 

У давньоруській мові інфінітив був близьким до іменника, виражаючи назву 

процесуальної ознаки, але відрізнявся системою словозміни. Супін за 

походженням був незмінною формою дієслова на -тъ, що перейшла в іменник, 

виступаючи в реченні в ролі об’єктної синтаксеми, яка вказувала на мету при 

дієсловах руху [7, 162-163].  

 

1.2. Теоретичні засади дослідження інфінітива в сучасному мовознавстві 

У лінгвістиці  можна визначити кілька підходів до визначення інфінітива як 

специфічного мовного явища.  

Традиційно інфінітив визначають як початкову форму дієслівної парадигми, 

яка називає дію, процес або стан поза такими морфологічними категоріями, як час, 

спосіб, особа і число. Отже, формою інфінітива позначається абстрактна, 

неактуалізована дія [28, 434]. Інфінітив не здатний характеризувати цю дію як 

процес, розгорнутий у часі. На рівні основної форми дієслова-інфінітива 

визначають такі ознаки, як граничність, досягнення результату, тобто на перший 

план виходять ознаки скоріше статичного, ніж динамічного характеру [26, 2]. 

Невираженість основних дієслівних категорій надає інфінітиву статусу 
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неозначеної дієслівної форми, що виявляє себе як узагальнення дієслівних 

значень. 

Інфінітив позбавлений категорії способу, і тому він не належить до 

парадигми дієслова, представляючи дію як факт лексичної семантики. Описуючи 

дію абстрактно, він є ядром дієслівної семантики [6, 10-13]. В.Русанівський 

наголошує, що інфінітивні утворення в системі дієслова відіграють допоміжну 

роль, використовуючись як будівельний матеріал у складі часових форм, або 

втягуючись у сферу категорії способу, набуваючи здатності виражати наказ чи 

умову, або ж виступати в ролі іменника. Ці особливості інфінітива зумовлюють 

специфічне функціонування в реченні [27, 424]. 

У сучасних дослідженнях з граматики інфінітив витлумачують як 

напівморфологізований синтаксичний іменник, що є наслідком синтаксичного 

ступеня субстантивації форм дієслова [3, 81-82].  

На думку І. Вихованця, з огляду на граматичні ознаки інфінітив більшою 

мірою закріплений за граматичною сферою іменника, ніж дієслова, оскільки в 

інфінітиві зазнають нейтралізації найважливіші дієслівні категорії часу, способу 

та особи. Мовознавець стверджує, що  у такий спосіб інфінітив синтаксично 

набуває ознак відмінка (називного або знахідного), що є найважливішою 

граматичною категорією іменника [3, 81-82]. 

Традиційне сучасне мовознавство загалом визнає дієслівний статус 

інфінітива, наголошуючи на особливостях синтаксичної природи інфінітива на 

давніх етапах розвитку слов’янських мов, оскільки він, так само як і фінітні форми 

дієслова, може відкривати позицію прямого додатка на відміну від іменника, не 

містить у собі свого суб’єкта, а отже, належить до дієслова в широкому розумінні. 

Означаючи назву дії безвідносно до особи і часу, інфінітив зближується з 

віддієслівними іменниками і за синтаксичними функціями подібний до іменників 

у називному відмінку. Однак інфінітив виражає процесуальну ознаку, дає назву 
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дії, що не властиве віддієслівним іменникам. Це зумовлює неможливість 

інфінітива виступати в ролі означуваного слова, на відміну від іменника, і 

здатність поєднуватися лише з прислівниками [19, 212]. 

У складній системі різних граматичних форм інфінітив є початковою формою. 

Традиційно інфінітив називають вихідною дієслівною формою і розглядають як 

центр дієслівної системи. Друге місце відведено особовим формам, останні місця 

− дієприкметникові та дієприслівникові [11, 320-322]. В.Русанівський основною 

формою вважає дієвідмінюване дієслово, а інфінітив ставить на четверте місце, 

після дієприкметника та дієприслівника [22, 125].   

Позбавлений диференційних морфологічних ознак, які давали б підстави 

зарахувати його до певної частини мови, інфінітива набуває статусу  специфічної 

граматичної форми. За своєю основною ознакою незмінюваності він певною 

мірою зближується з прислівником, проте синтаксичні критерії відразу ж 

вказують на безпідставність такого підходу [4, 118], а тому вважають, що в 

обґрунтуванні граматичного статусу інфінітива необхідно враховувати 

особливості його формально-синтаксичного й семантико-синтаксичного 

функціонування.  

За лексико-семантичними особливостями інфінітив треба кваліфікувати як 

дієслово, проте морфологічно він позбавлений визначальних дієслівних категорій: 

часу, способу, особи, а зате набув значення категорій числа й роду, які перейшли 

від іменника [2, 22]. Інфінітиву властива категорія виду. Унаслідок цього йому 

притаманний найширший діапазон транспозицій (йдеться про перенесення 

інфінітива на іменникову, прикметникову і прислівникову базу з урахуванням 

того, що, на перший погляд, він виконує чотири загальні функції – дієслівну, 

іменникову, прикметникову і прислівникову), наявність видових кореляцій не є 

вирішальною у розв’язанні питання його частиномовного статусу [4, 119]. 
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Водночас деякі дослідники заперечують статус інфінітива як вихідної 

(основної, початкової) форми дієслова. У синтаксичному плані інфінітив не може 

виконувати на рівні членів речення формально-синтаксичні дієслівні функції 

присудка, якщо не залучено аналітичних синтаксичних морфем. Тому Ю. Маслов 

взагалі відносить інфінітив до вербоїдів, що можуть виконувати різні синтаксичні 

функції, а в історичному плані часто являють собою застиглу форму 

віддієслівного іменника, втягнуту назад у систему дієслова. 

Водночас  морфологічні показники, визначальним з яких є невідмінюваність, 

не дають підстав ототожнювати інфінітив із певною іменниковою формою, 

реалізація ним іменникових формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних 

функцій не потребує додаткових синтетичних або аналітичних компонентів. 

Семантично й на морфемному рівні інфінітив пов'язаний з дієсловом, неозначена 

форма не має граматичних категорій, властивих іменнику – і це стає єдиним 

запереченням іменникової природи інфінітива. 

Як вважає І.Вихованець, інфінітив щодо інших повнозначних частин мови не 

є первинною формою, а є наслідком транспозиції певної вихідної частини мови, 

проте тільки у зв’язку з дієсловом та іменником його сутність розкривається 

найповніше. Адже в системі частин мови можливі проміжні утворення, які або 

розподіляються відповідними угрупованнями між різними класами слів, або 

являють собою морфологічні двочастиномовні спільні форми, тому слід 

розглядати інфінітив як специфічну міжчастиномовну форму [4, 120]. 

Прикметно, що в роботах багатьох дослідників створено лише передумови 

для розгляду цієї проблеми. Вивчення інфінітива переважно обмежується 

зверненням уваги лише на окремі його риси. Лінгвісти розглядають інфінітив або 

тільки з боку його структурної будови і синтаксичних функцій, або як дієслівну 

форму без урахування граматичного значення [12, 5-6].  

Отже, проблема граматичного статусу та синтаксичних функцій інфінітива і 

сьогодні є актуальною. Попри суперечливі погляди на інфінітив, у сучасній 
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українській лінгвістиці переважає думка, що інфінітив – це особлива форма 

дієслова, яка займає в реченні  позицію присудка, головного члена односкладного 

речення, а також поширювача об’єктного, обставинного або означального типу. 

Суперечливим залишається трактування статусу неозначеної форми дієслова. Одні 

вчені ставлять інфінітив на перше місце, як вихідну форму дієслова, а інші 

дотримуються думки про вторинність інфінітива. Незважаючи на значну кількість 

праць, присвячених інфінітиву, неоднозначність цієї дієслівної форми й 

різноманітність властивих їй функцій дає підстави продовжувати дослідження в 

цьому напрямку. 
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РОЗДІЛ ІІ. Інфінітив у функції предиката односкладного речення 

 

2. 1. Синтаксичні функції інфінітива 

Синтаксичні функції інфінітива порівняно з іншими дієслівними формами 

ширші. Інфінітив може займати позицію незалежного головного члена речення 

(підмет, присудок, головний член односкладного речення), вступати в семантичні 

єдності та бути частиною складеного дієслівного та іменного присудків, а також 

йому можуть бути притаманні синтаксичні властивості додатка, означення та 

обставини [11, 323]. Труднощі аналізу та виокремлення інфінітива пов'язують із 

семантичними єдностями та їх граматикалізацією, що зумовлює виникнення 

складених членів речення. Ця проблема привернула увагу таких вчених, як  

І. Вихованець, Н. Іваницька. Але поняття «семантична єдність» і «член речення» 

не завжди збігаються. Семантичною єдністю називають  таке сполучення 

компонентів, що повно передає одне поняття; вилучення одного з компонентів 

такої єдності обов'язково веде до порушення інформативності та логіки вислову. У 

реченні можна виділити декілька семантичних єдностей, з яких лише одна 

граматикалізується і стає єдиним членом речення аналітичної будови. Чим 

максимальніше задовольняється у структурі така єдність, тим більше можливості в 

неї бути одним членом речення – складеним присудком. Отже, семантична єдність 

слів не править за критерій об'єднання їх у член речення аналітичної будови; вона 

стає базою, на якій ґрунтується явище аналітизму в системі членів речення [12, 

17].  

Як зазначає К.Городенська, прикметною рисою формально-синтаксичного 

вживання інфінітива є те, що він може виконувати всі чотири загальні функції, 

тобто синтаксичні функції чотирьох частин мови: дієслівну функцію присудка і 

головного, співвідносного з присудком, члена односкладних речень (Він буде 

жити; Діти хочуть навчатися; Чоловік ладен допомогти; Вони перестали 



13 
 

дружити; Почало розвиднятися; їм потрібно буде ходити до школи), іменникову 

функцію підмета, а також керованого другорядного члена речення (Яке це велике 

благо — жити (3.Кучерява); Полковник зупинив поглядом Єпіфанія, наказав мовч-

ки стояти (Р.Іваничук); Та не давав він [чоловік] нам наїдатись (В.Барка), прик-

метникову синтаксичну функцію атрибута (Ні долі, ні волі у мене нема, Зосталася 

тільки надія одна: Надія вернутись ще раз на Вкраїну, Поглянуть іще раз на рідну 

країну, Поглянуть іще раз на синій Дніпро…(Леся Українка); Маю тверду 

тактику — мовчати (У.Самчук) та прислівникову синтаксичну функцію 

детермінантного другорядного члена речення (Потім учотирьох ішли в кухню 

спати (М.Хвильовий); І жити спішити треба, кохати спішити треба 

(В.Симоненко). Із цих чотирьох частиномовних зон функціонування інфінітива 

найпродуктивнішими є дві: зони дієслова й іменника. Статус і місце інфінітива 

слід  визначати  на  основі його вживання у двох функційно-синтаксичних зонах – 

дієслівній та іменниковій 9, 482-483. І.Вихованець вважає, що іменникове 

функціонування інфінітива в ієрархії його синтаксичних позицій посідає перше 

місце, а його дієслівне функціонування реалізується за допомогою аналітичних 

синтаксичних морфем або модальних чи фазових модифікаторів [3, 81-82]. 

У позиціях прикметника й прислівника інфінітив уживається обмежено, за 

певних лексичних умов. Так, зокрема, в ад'єктивній синтаксичній позиції 

інфінітив виступає після віддієслівних іменників модального плану (звичка, 

бажання, уміння, прохання, наказ, обов'язок, надія), а його адвербіальна позиція 

обмежена лише сферою цільових відношень при дієсловах руху [4, 285]. 

Неоднозначним у сучасному мовознавстві є потрактування ролі інфінітива в 

безособовому реченні. З цим пов’язане й визначення та розмежування типів 

односкладних речень. Учені не одностайні у розв’язанні цієї проблеми. Більшість 

мовознавців схиляються до думки, що безособовими слід називати  речення, де 

безособова частина головного члена є опорним, а інфінітив – залежним 

компонентами (П. Дудик, К. Городенська, А. Грищенко, Н. Іваницька, А. Загнітко, 
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М. Плющ та ін.). Такий статус інфінітив отримує переважно тоді, коли йдеться 

про сполучення його з предикативами. Автори «Украинской грамматики» із цього 

приводу зауважують, що семантико-синтаксичне сполучення предикатива й 

інфінітива слід розглядати як таке, що завжди виражає оцінку об’єктивних умов 

для здійснення дії, що її передає інфінітив. При цьому інфінітив постає як 

поширювач адвербіального чи іменникового предикатива [23, 295]. Припускають, 

що саме походження інфінітива зумовило його широкі синтаксичні функції. 

Очевидно, унаслідок розвитку людського мислення виявилося, що засобів вира-

ження головних і другорядних членів речення недостатньо, а тому для 

відображення широкого діапазону синтаксичних значень виникла і його 

номінативна функція.  

Залежно від характеру семантико-синтаксичних відношень та 

сполучуваності розрізняють інфінітив суб'єктний, об'єктний та присубстантивний. 

У  «Словнику  лінгвістичних  термінів»  за  редакцією  Д.Ганича  та  І.Олійника 

подано їх визначення.  Інфінітив  об'єкта – придієслівний  інфінітив,  який  

підпорядкований  дієслову  із  спонукальним  значенням, означає дію  іншої особи, 

ніж особова форма дієслова,  і виконує роль додатка.  Інфінітив суб'єкта – 

придієслівний  інфінітив, який стосується того ж суб'єкта дії, що й особова форма, 

від якої залежить  інфінітив, і в реченні є частиною складеного присудка. 

Інфінітив присубстантивний – який залежить від іменника і виступає в реченні в 

ролі неузгодженого означення [5, 98]. 

 Найчастіше суб'єктний інфінітив вживається в ролі компонента дієслівного 

складеного присудка, об'єктний – тільки в ролі другорядного члена. Проте 

суб'єктний інфінітив може виконувати й інші функції, а об'єктний – функції різних 

другорядних членів. Залежить це переважно від семантики особових форм дієслів, 

до яких прилягають інфінітиви, тобто під час  визначення синтаксичних 

відношень мети дії, вираженої інфінітивом, треба брата до уваги лексико-

семантичне значення дієслова, від якого залежить інфінітив, значення самого 
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інфінітива, семантико-синтаксичне відношення між дієсловом та залежним 

інфінітивом, наявність інших другорядних членів речення, а також загалом 

комунікативне спрямування речення. 

Інформативно недостатні, так звані асемантичні дієслова характеризуються 

послабленим лексичним значенням і самостійно (без інфінітива) звичайно не 

вживаються. Вони виступають у ролі допоміжних і разом із суб'єктним 

інфінітивом, який прилягає до них, становитимуть дієслівний складений присудок 

[4, 212].  

 

Якщо взяти до уваги те, що інфінітив у будь-якій самостійній синтаксичній 

функції успадкував не дієслово, а певний відмінок іменника, то закономірним 

було б уявити собі інфінітив також в інших функціях. Відомий дослідник 

старослов'янської мови А. Вайян, аналізуючи пам'ятки старовини, звернув увагу 

на те, що на певному етапі розвитку мови можна говорити про конкуренцію 

інфінітива з супіном, який він називає інфінітивом призначення [4, 44]. 

Найбільш звичною для інфінітива є предикативна функція. О. Потебня вважав, 

що для інфінітива вона є єдиною. Головний дієслівний член простої будови 

притаманний односкладному інфінітивному реченню: Кого питати і як 

спокутувати той гріх? (В. Шкляр. «Тінь сови»). У двоскладному та 

односкладному безособовому реченнях інфінітив уживаний у структурі 

складеного дієслівного присудка та складеного головного члена односкладного 

речення. Основу предиката аналітичної будови становить інфінітив повнозначних 

дієслів: Шукати розгадку треба у їхньому з Атаназаром дитинстві В.Шкляр. 

«Тінь сови»); Їм з Іринкою після такої оказії жити вже ніяк не можна В.Шкляр. 

«Тінь сови»); Хотів сказати з глумом, а вийшло начеб жалісливо (В.Лис 

«Століття Якова»). Водночас граматисти наголошують, що не кожне поєднання 

дієвідмінюваної форми з інфінітивом є складеним дієслівним присудком. 

Походження, семантика й морфологічні особливості дієслова визначають його 
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роль у синтаксичній структурі словосполучення та речення. В.Горпинич зазначає, 

що ця нефінітна форма виконує такі функції: виступає підметом; виконує роль 

присудка; може бути означенням; виступає обставиною; виконує функцію 

додатка; у словосполученні буває опорним і залежним компонентом; керує, якщо є 

опорним компонентом; займає в реченні позицію іменника і прикметника [7, 163].   

Як показує досліджуваний матеріал, у художньому прозовому тексті сучасних 

письменників-постмодерністів інфінітив виконує різноманітні синтаксичні 

функції, зокрема в односкладних реченнях:  

1) компонента головного члена означено-особового односкладного речення: Не хочу 

з ним зайвий раз навіть по телефону говорити (Ніка Нікалео «Квітникарка»); 

Мушу сказати це слово передовсім заради Степана (В.Шкляр «Тінь сови»); —

 Прошу пробачити мене за сентиментальність (І.Роздобудько «Якби»); Можемо 

транспортувати вас до районної лікарні, а можна... (В.Лис «Століття Якова»). 

Інфінітив в означено-особових реченнях може поєднуватися з модальними і 

фазовими дієсловами, утворюючи при цьому дієвідмінювано-інфінітивні форми. 

За такого поєднання елементи граматичної форми передаються різними 

компонентами: вказівка на діяча міститься в дієвідмінюваному компоненті у 

формі 1 і 2 особи однини й множини теперішнього і майбутнього часу та 

наказового способу, а незалежна ознака (дія, стан) виражена в інфінітиві [8, 22]; 

2) компонента головного члена неозначено-особового односкладного речення, що 

має аналітичну структуру й складатися з допоміжних чи фазових дієслів у 

поєднанні з інфінітивом основного дієслова: Йому ж мали робити операцію  

(В. Шкляр «Тінь сови»); 

3) компонента головного члена безособового односкладного речення, у якому 

допоміжні дієслова є безособовими і мають значення необхідності, повинності, 

бажання та інші модальні значення, сполучаючись з інфінітивом, що називає 

конкретну дію [11, 92]: От і довелося робити не те, що хочеш, а те, за що 
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платять (І.Роздобудько «Якби»); Треба сподіватися на краще, ніколи не треба 

втрачати надії (В.Шкляр «Тінь сови»); 

4) головного члена інфінітивного речення, у якому вживається незалежний 

інфінітив: Відпустити коня й іти пішки до міста? (В.Лис «Століття Якова»); 

5) неузгодженого означення: Мала намір напекти-наварити, приготувати 

смаколиків до столу… (Ніка Нікалео «Квітникарка»); Дала собі слово не 

киснути, не стогнати, не зневірятися (Ніка Нікалео «Квітникарка»). У такому 

випадку інфінітив приєднується до віддієслівного іменника або іменника з 

абстрактним значенням, яке передбачає можливість певного процесу [29, 61]; 

6) додатка: Попросив діда покликати Оленку (В.Лис «Століття Якова»); Сама 

дозволила поставити себе на периферію його життя (Ніка Нікалео 

«Квітникарка»). Додаток-інфінітив означає абстрактну дію, що є об’єктом 

іншої дії. Дієслова, що можуть приєднувати такий додаток, зазвичай 

виражають наказ, прохання, спонукання, повчання, поширення своєї волі на 

когось [29, 63] і поєднуються з дієсловами просити, наказати, благати, 

обіцяти, допомагати, перешкоджати, повчати та ін. [10, 117]. Інфінітивний 

додаток співвідносний з прямим додатком у формі знахідного відмінка 

іменника, непрямими безприйменниковими та прийменниковими додатками 

[32, 95]; 

7) обставини мети: Приходили посидіти поруч свого друга востаннє (Ніка Нікалео 

«Квітникарка»); Прийдеш проводжати? (В.Шкляр «Тінь сови»); Потюпцяла 

за хату – плакати, думати, втікати од якихось явно неприємних згадок (В.Лис 

«Століття Якова»). Така обставина  означає дію, заради якої відбувається 

основна дія [29, 66] і  переважно виражається інфінітивом або інфінітивним 

словосполученням, яке залежить від дієслова руху чи цілеспрямованої дії і 

позначає дію-мету [15, 71]. 
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2.2. Інфінітив у складі головного члена  безособового речення 

Функційні та семантико-синтаксичні особливості інфінітива найвиразніше 

виявляють себе в позиції головного синтаксичного компонента у двох різновидах 

односкладних речень – безособових та інфінітивних.  

Безособовими називають односкладні речення, головний член яких означає 

стихійну дію чи стан природи або таку дію чи стан особи, які настають незалежно 

від її волі. В односкладних безособових реченнях носій дії або стану пасивний, 

оскільки позначає процесуальну ознаку, яка є незалежною від активного діяча, й 

те, що відбувається, настає само по собі, ніби ззовні  [10, 145].  Такі речення 

мовознавці вважають власне односкладними, адже вказівка на носія ознаки 

виражається непрямим відмінком іменника чи займенника. Відсутність суб’єкта 

дії чи стану як активної сили зумовлюють неможливість вживання в такому 

реченні форми називного відмінка [32, 121].   

Односкладні безособові речення є багатими за своєю семантикою, що 

зумовлює різноманітність їхньої синтаксичної структури. Залежно від засобів 

вираження головного члена мовознавці виокремлюють різні цих речень. Інфінітив 

є одним з продуктивних засобів вираження головного члена безособового речення, 

адже саме ця неозначена форма дієслова означає дію без відношення до особи й 

часу і вживається для назви дії взагалі, не зазначаючи, хто її виконує [11, 322]. Дія 

невизначеної стихійної сили та стан природи позначається головним членом, який 

співвіднесений зі складеним дієслівним присудком, вираженим інфінітивом та 

допоміжними модальними чи фазовими дієсловами (мусити, мати, починати, 

стати, перестати, продовжувати, не переставати та ін.): Дівчатам має 

припасти до душі (Ніка Нікалео «Квітникарка»). 

Для того, щоб передати певні модальні значення (повинності, бажальності, 

необхідності), використовують головний член речення, якому часто властива 

аналітична будова і який складається з допоміжного компонента – безособового 
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дієслова (хотітися, кортіти та ін.) та інфінітива, що має значення конкретної 

фізичної дії:  Їй хочеться ще погомоніти зі Степаном; Кому ж кортить їздити в 

такий мороз, та ще й у будень (В.Шкляр «Тінь сови»); Поки сидиш у мене, то не 

хочеться мені тебе здмухнути; Нестерпно хочеться пити, вже другу добу (В.Лис 

«Століття Якова»). Довелося пояснити, що нібито перейшла до іншого відділу і 

знову взялася «за старе»; Але  не могла, не могла цього зробити. Адже мені 

хотілося скоріше побачити дівчинку (І.Роздобудько «Якби»).  

Інфінітив належить до складу аналітичного головного члена, вираженого 

предикативним прислівником (весело, сумно, добре, прикро, цікаво, страшно, 

боляче та ін.): Їй просто цікаво було з ним розмовляти (В.Шкляр «Тінь сови»); 

Рано мені ще з хлопцями ходити; Рано ще про це думати (В.Шкляр «Тінь сови»). 

Окрему групу становлять безособові речення, у яких головний член 

виражений модальними предикативними прислівниками на взірець  необхідно, 

можна, не можна, доцільно, треба та ін. [32, 125]: Треба по-філософському 

дивитися на життя; Не треба себе морити ніякими вигадками; Що, уже й 

подзвонити не можна? Степанові не можна так надриватися; Годі себе 

мордувати загадуваннями; А бачити його зась (В.Шкляр «Тінь сови»); Не можна 

залишити без відповіді це довірливе «ти повернешся?..»; Може, варто почекати. 

Знайти себе в чомусь іншому…; Не треба нікуди ганяти; До любові неможливо 

звикнути!; Не могла вирішити, чи варто їй розповісти про те, що «вийшло» 

(І.Роздобудько «Якби»); Ну… але треба обов'язково випити «Непал Мун 

Еверест»! (Ніка Нікалео «Квітникарка»); Подумав, що тре’-таки попробувати 

встати  

(В.Лис «Століття Якова»).  

У деяких реченнях такий головний член має трикомпонентну будову, 

ускладнену дієсловом-зв’язкою бути: Саме так треба було розуміти її слова; 

Якби можна було щось викреслювати у прожитому, Катерина найперше 

викинула б оті бездумні слова; За пеленою дощу годі було впізнати того чоловіка 
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(В.Шкляр «Тінь сови»); То ж треба платити буде великі гроші (Ніка Нікалео 

«Квітникарка»).  

Якщо речення ускладнене однорідними головними членами речення, 

вираженими інфінітивом, то допоміжне дієслово переважно вжито один раз: Це ж 

треба обійти он таку огорожу, потім ще садом стільки пройти, тоді 

спускатись у балочку та назад вертатися… Треба щось робити, не сидіти на 

місці, а кудись іти, щось шукати, питати в людей, а не ждати, склавши руки, 

якогось благословення (В.Шкляр «Тінь сови»). 

Інфінітив може бути компонентом безособової конструкції, до якої належать  

з предикативні іменники  жаль, біда, сором, гріх, час, пора, лінь та ін.: Катерині 

жаль було втрачати бодай часину, відведену їм на двох (В.Шкляр «Тінь сови»). 

Отже, у складі  безособових речень інфінітив разом з різнотипними 

допоміжними словами становить досить вживаний клас синтаксичних 

конструкцій, виявляючи різноманітність вираження семантики й модальних 

відтінків. 

 

2.3. Предикативна функція інфінітива в 

односкладному інфінітивному реченні 

 Серед односкладних речень з головним членом, співвідносним з присудком, 

окреме місце посідають інфінітивні речення, які мають граматичну основу, 

виражену синтаксично й семантично незалежним від інших членів речення 

інфінітивом [10, 156]. Тривалий час інфінітивні речення розглядали як частину 

безособових речень (Ф.Буслаєв, О.Потебня, Д.Овсянико-Куликовський, Є.Галкіна-

Федорук, Л.Булаховський). Однак пізніше О.Пєшковський називає інфінітивними 

оноскладні речення з незалежним інфінітивом. Поглядів цього мовознавця щодо 

інфінітивних речень дотримуються й у сучасному мовознавстві (К.Тимофєєв, 

В.Бабайцева, Б.Кулик, П. Дудик, А.Загнітко та ін.). Проте деякі вчені вважають, 
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що інфінітив може виконувати функцію не лише присудка, а й підмета й додатка 

[32, 126].  

 Головний член інфінітивного речення відрізняється від безособових речень, 

адже він виражений так званим синтаксично незалежним інфінітивом, тобто 

таким, при якому немає і не може бути безособово-предикативного чи модального 

слова. Інфінітив у такому реченні набуває здатності виражати модальність як 

основну ознаку предикативності, зокрема такі модальні значення, як необхідність, 

об’єктивна неминучість, бажаність, спонукання, питання. Ці значення 

виражаються самою формою інфінітивних речень, а іноді й модальними частками 

[11, 99]. Інфінітивні односкладні речення здатні висловити різноманітні емоції, 

почуття, волевиявлення мовців також за допомогою різних типів інтонації. Вони 

можуть бути емоційно забарвленими, тобто окличними. Суб’єкт у цих реченнях 

(потенційний чи реальний) завжди виражається іменем у давальному відмінку, 

його вимагає дія інфінітива, яка є потенційно можливою. Але особовий суб’єкт 

може й опускатися, хоча бути імпліцитно присутнім [8, 55-56]. Зрідка речення 

цього типу можуть доповнюватися допоміжним дієсловом бути, яке переносить 

дію в площину минулого часу [29, 75]. 

Інфінітивні речення становлять самостійний структурно-семантичний тип 

односкладного речення. Незалежний інфінітив визначає основне граматичне 

значення конструкції. Функцію головного члена інфінітивних речень виконують 

дієслова зі значенням фізичного, фізіологічного, психічного, емоційного стану, 

фізичної дії, руху та переміщення. Речення інфінітивної структури можуть мати 

ірреальне модальне значення, тобто значення такого процесу, яке з погляду мовця 

має або може здійснитися за наявності певних умов.  

Інфінітивні речення з семантикою спонукання, наказу є емоційно 

напруженими й можуть мати окличну інтонацію. Непоширені інфінітивні речення 

однослівного типу найвиразніше виявляють значення оптативності (необхідності). 

Інфінітивні речення часто позначають таку дію або стан, здійснення яких 
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передбачає перехід у майбутнє, від теперішнього до майбутнього, а тому 

частовживаними є обставини тепер, зараз.  

За структурою та синтаксичним вираженням головного члена інфінітивні 

речення поділяють на два типи: інфінітивні речення без частки би (б) та 

інфінітивні речення з часткою би (б). Такий поділ зумовлений передусім 

модальною семантикою речення та функційними особливостями інфінітива, а 

також тим, що частка, реалізуючись певною інтонацією, відповідно впливає на 

зміст і стилістичну сутність інфінітивного речення [10, 157].  

Досліджуваний матеріал з текстів художнього стилю подає приклади 

вживання односкладних інфінітивних речень, які є дуже своєрідними, і тому їх 

важко звести до певної структурної схеми. Довгий час такі речення вважали 

безособовими, оскільки в них немає прямої вказівки на особу, бо незалежний 

інфінітив «не ускладнений значенням особи, числа і роду» [19, 211-212]. Але, з 

іншого боку, інфінітив називає дію, яку потрібно здійснити означеній, неозначеній 

або узагальненій особі, і діяч виражається іменником (або його еквівалентом) у 

давальному відмінку чи домислюється.  

Інфінітивні речення без частки би (б) виражають широку гаму модальних 

значень, ці структури продуктивніші й функційно різноманітніші [10, 157]. Вони 

можуть передавати такі модальні значення : 

1) неминучість, необхідність, упевненість, обов’язковість виконання дії: Йому ж і 

води подати, і подушку підмостити, і те й се (В.Шкляр «Тінь сови»);  Тримати 

під вартою богиню (Ніка Нікалео «Квітникарка»); 

2) неможливість суб’єкта виконати дію (головний член виражений інфінітивом із 

заперечною часткою): Я щойно бачив її, змінилася – не впізнати (В.Шкляр «Тінь 

сови»);  Ні пройти, ні проїхати (В. Лис «Століття Якова»;. 

3) прохання, побажання, наказ, порада, заклик до виконання – різні види спонукання: 

Більше ніколи не їздити на ту околицю. І нікому про це не 

розповідати (І.Роздобудько «Якби»); 
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4) сумнів у доцільності, недоцільність, недоречність, невпевненість, вагання: 

Запросити його на каву? Ні, не можна. Не пустити до себе? (Ніка Нікалео 

«Квітникарка»); Чи в «Сільгосптехніку» бігти, чи в автопарк, чи, може, у когось 

спитати; Але що робити? Кого питати, до кого йти? (В.Шкляр «Тінь сови»); 

5) вираження різного оцінного ставлення мовця до сказаного: Та що ж тут думати! 

(В.Шкляр «Тінь сови»); 

6) запитання (звичайні, емоційні, для привертання уваги, риторичні) [15, 124]: Що 

тобі привезти із Києва? (В.Шкляр «Тінь сови»). 

Інфінітивні речення з часткою би (б) можуть виражати: 

1) дію чи стан, які є бажаними або небажаними для мовця: Натякнути б про 

стосунки з чоловіками, попередити б про наслідки (І.Роздобудько «Якби»); Мені б 

ще хоч раз усе те побачити насправді…(В.Шкляр «Тінь сови»); Чого ж би 

розкривати чорного рота, сидіти б уже там нишком, поки тебе терплять 

…(В.Шкляр «Тінь сови»);  

2) оцінку здібностей співрозмовника до виконання певних дій, вказують на часту 

схильність мовця до певної дії [32, 127]: Чого ж би розкривати чорного рота, 

сидіти б уже там нишком, поки тебе терплять … (В.Шкляр «Тінь сови»); 

3) бажання-пропозицію чи бажання-рекомендацію, яка часто подається в питальній 

формі: Може, мені б зібратися й піти геть? (В.Шкляр «Тінь сови»).  

Отже, односкладні інфінітивні речення в сучасних художніх текстах 

письменників-постмодерністів виражають різні модальні значення необхідності, 

неминучості, бажаності, нездатності виконати дію, спонукання та ін., реалізуючи 

їх у конструкціях з часткою би (б) при головному члені речення або без неї. 
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ВИСНОВКИ 

Проблеми походження, граматичного статусу та синтаксичних функцій 

інфінітива становлять значний науковий інтерес і залишаються актуальними в 

українському мовознавстві. Учені не мають одностайної думки щодо  сутності 

інфінітива, його граматичних ознак та місця в системі дієслівних форм. Специфіка 

інфінітива полягає в тому, що він є особливою граматичною формою без виразних 

морфологічних ознак,  за  якими його можна було б зарахувати до певної частини 

мови.  

Обґрунтування  статусу інфінітива в системі частин мови здійснюють, 

враховуючи його семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки, передусім 

особливості його формально-синтаксичного й семантико-синтаксичного  

функціонування в реченні. У поглядах на граматичний статус інфінітива 

простежуються дві основні тенденції. Традиційним є погляд на інфінітив як 

неозначену форму дієслова. В ієрархії дієслівних форм він посідає перше місце як 

вихідна форма дієслова, що узагальнено називає дію і з-поміж притаманних 

дієслову категорій має видову ознаку та стан. У сучасних наукових розвідках 

статус і місце інфінітива  визначають  на  основі його вживання у двох основних 

функційно-синтаксичних зонах – дієслівній та іменниковій. З них перевагу 

надають іменниковій зоні як найпродуктивнішій. Інфінітив прирівнюють до 

іменника як субстантивовану форму  в синтаксичній іменниковій позиції.   

У сучасній українській мові інфінітив може виконувати різноманітні 

синтаксичні функції, що зумовлено його семантикою, граматичною природою , 

походженням та роллю в історії розвитку дієслівних конструкцій. У формально-

синтаксичному вживанні інфінітива вчені виокремлюють синтаксичні функції 

чотирьох частин мови: дієслівну функцію присудка і головного, співвідносного з 

присудком, члена односкладних речень, іменникову функцію підмета, функцію 

керованого другорядного члена речення, прикметникову синтаксичну функцію 
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атрибута та прислівникову синтаксичну функцію детермінантного другорядного 

члена речення.   

В односкладних реченнях функції інфінітива співвіднесені з характером 

односкладної конструкції. Він може займати позиції головного члена 

односкладного речення або його компонента та позиції другорядних членів 

речення – додатка, означення, обставини. 

Прикметною ознакою функціонування інфінітива в безособовому реченні є 

залежна позиція, що зумовлено його здатністю утворювати семантико-граматичні 

єдності. У безособовому реченні інфінітив належить до головного члена 

аналітичної будови, формуючи семантико-граматичну єдність з граматичними 

модифікаторами : безособовими дієсловами, предикативними прислівниками, 

безособово-предикативними словами з модальним значенням, предикативними 

іменниками  –  і є носієм лексико-семантичної характеристики предиката. 

У ролі головного члена інфінітивного речення функціонує синтаксично 

незалежний інфінітив, який набуває здатності самостійно репрезентувати  

модально-предикативний план речення. З-поміж модальних у інфінітивних 

реченнях переважають значення необхідності, бажальності, спонукання, питання. 

Інфінітивні односкладні речення мають значний стилістично-виражальний 

потенціал.  

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, інфінітив усе ще 

потребує подальшого різноаспектного аналізу. Зокрема, у теорії односкладних 

речень, до структури яких належить інфінітив, потребують уваги питання 

уточнення моделей аналітичних структур, що функціонують у ролі головного 

члена безособового речення, а також моделей безособових та інфінітивних речень 

з інфінітивом у предикатній позиції.  
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