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Анотація 

Дана стаття присвячена фразеологізмам ,  видам та їх використання в діловому мовленні. 
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Фразеологізм — семантично пов'язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до нього за 

формою синтаксичних структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до 

загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у вигляді 

усталеної, неподільної, цілісної конструкції. Ще його називають «Крилатим висловом» 
 

 

Існують різні класифікації фразеологізмів. Найвідомішою є класифікація фразеологізмів за 

ступенем злютованості їх компонентів, яку розробив французький мовознавець Ш. Баллі і доповнив 

російський мовознавець В.В. Виноградов (1894-1969). 

За цією класифікацією фразеологізми поділяють на фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності 

та фразеологічні сполучення. 

Фразеологічні зрощення - семантично неподільні фразеологічні одиниці, значення яких не 

випливає зі значень їх компонентів. 

Наприклад: собаку з'їсти "бути майстром у якійсь справі". Тут власні значення слів собака і їсти не 

відіграють жодної ролі, бо неможливо пояснити, чому знання й досвід передбачають поїдання собак. 

До фразеологічних зрощень належать такі фразеологізми, як укр. точити ляси (баляндраси ) "вести 

пусті розмови", пекти раків "червоніти від сорому", дати кучми "побити", підсунути свиню 

"підступно завдати прикрощів комусь", збити з пантелику "викликати розгубленість у кого-небудь, 

дезорієнтувати "; польськ. dac deba "втекти" (буквально: "дати дуба"), англ. a fishy story "видумка" 

(дослівно: "риб'яча розповідь, казка"), to show the white feather "злякатися" (буквально: "показати біле 

перо"). 

Фразеологічні зрощення називають ще ідіомами (від гр. idioma "самобутній зворот"), під якими 

розуміють фразеологізми з повною втратою внутрішньої форми. Пояснити, як склалося значення 

ідіом, - складна етимологічна проблема. Так, наприклад, англ. tit to tat має значення "око за око", але 

пояснити, що означають слова tit і tat, ніхто не може. 

Ідіоми неможливо дослівно перекласти на іншу мову. До ідіоми в іншій мові можна лише 

відшукати ідіому-відповідник, якщо така є, або перекласти її одним словом чи вільним 

словосполученням. Скажімо, англ. skeleton in the cupboard перекладається як "сімейна таємниця", хоч 

дослівний переклад - "скелет у буфеті", англ. to wear one's heart on one's sleeve перекладається як 

"бути відкритим, відвертим", хоча дослівний переклад - "носити серце на рукаві". 

Фразеологічні єдності-семантично неподільні фразеологічні одиниці, цілісне значення яких 

умотивоване значенням їх компонентів. 



Значення фразеологічної єдності виникає внаслідок узагальненого переносного значення вільного 

словосполучення. Це результат образного метафоричного переосмислення словосполучення. Як 

приклади можна навести такі фразеологічні єдності: зробити з мухи слона "перебільшити щось", 

пальцем не ворухнути "нічого не зробити", мілко плавати "не мати достатніх здібностей, сил, знань 

для певної справи; погано розумітися на чомусь", прикусити язика "замовчати", тримати камінь за 

пазухою "приховувати ненависть до кого-небудь; готувати помсту", гнути спину "важко працювати", 

плисти за течією "пасивно підкорятися обставинам". 

Фразеологічні сполучення - звороти, в яких самостійне значення кожного слова е абсолютно 

чітким, але один із компонентів має зв'язане значення. 

 

Наприклад: брати участь, досада бере,розквасити ніс;  англ. to break silence "порушити мовчання", 

to make friends "подружитися"; нім. die Kraft nehmen "позбавити сил", das Wort ergreifen "брати 

слово". 

 

У кожному наведеному звороті всі слова мають своє значення, але одне зі слів реалізує таке 

значення, як правило, тільки в цьому звороті. Так, скажімо, слово розквасити реалізує значення 

"розбити до крові" лише зі словами ніс, обличчя та їх синонімами. Слово брати має значення 

"проймати" тільки у сполученнях зі словами досада, злість (не можна сказати радість бере, щастя 

бере тощо). Російське слово одержать актуалізує значення "здобути" тільки в поєднанні зі словами 

победа і верх (не можна сказати одержать образование, одержать деньги тощо), а закадычный 

"щирий" загалом поєднується лише зі словом друг. 

 

Ті мовознавці, що дотримуються широкого розуміння фразеології, тобто відносять до неї 

комунікативні одиниці (речення) і будь-які влучні (крилаті) фрази, виділяють четвертий тип 

фразеологізмів - фразеологічні вирази. 

Фразеологія ділової мови – це сукупність стійких, цілісних за складом і лексичним значенням 

словосполучень, наприклад: вузьке місце, питома вага, нагальна потреба, на повну потужність, 

наводити приклад, з огляду на сказане, класти в основу, громадська думка, у багато разів. Ці вирази 

серед яких багато лексикалізованих, називають фразеологізмами, або фразеологічними зворотами. В 

офіційно-діловому мовленні вживають переважно книжні фразеологізми. Насамперед це безобразні 

фразеологізовані сполучення – звороти, що містять слова з обмеженою сполучуваністю: завдавати 

шкоди (образи, удару, поразки), потребувати допомоги (підтримки, уваги), привертати увагу (на свій 

бік), зводити нанівець (до мінімуму), втілювати в життя, впроваджувати в практику тощо. Іноді в 

діловому спілкуванні трапляються фразеологічні єдності – образні словосполучення, зміст яких 

певною мірою мотивований лексичним значенням слів або компонентами звороту, наприклад: зелена 

вулиця (вільно), дати зелену вулицю (дозволити, зняти будь-які перешкоди), відкривати Америку 

(давно відоме подавати як нове). У діловому мовленні майже не вживають фразеологічні зрощення 

(ідіоми) – стійкі образні словосполучення, значення яких не можна встановити із лексем, що є 

компонентами звороту: байдики бити (ледарювати), пекти раків (червоніти від сорому), глека 

розбити (посваритися), давати перцю (дуже лаяти, сварити). 

 

До типових фразеологізмів, які вживають в офіційно-діловому стилі мови, належать: власне 

книжні фразеологічні одиниці (вводити в оману, дамоклів меч, відволікати увагу, віддавати належне, 

для більшої переконливості, дошкульне місце); термінологічні назви предметів, явищ, понять 

(атмосферний тиск, доменна піч, запам'ятовувальний пристрій, кишені пам'яті, автоматична 

телефонна станція, автогенне зварювання, ланцюгова реакція, утома металу, політика цін, радіус дії, 

зона зв'язку, земна вісь, роза вітрів); номенклатурні найменування (білий гриб, антонівські яблука, 

арабський кінь, вітряна віспа, азотна кислота, грудний еліксир, очні краплі, борна мазь, Міністерство 

закордонних справ, токар третього розряду, старший науковий співробітник, перший секретар 

посольства, військовий аташе); складені термінологізовані назви (суспільно-політична термінологія: 

країни, що розвиваються, Високі Договірні Сторони, країни третього світу, Соціалістична партія 

України, Європейське Економічне Співтовариство); лексикалізовані сполуки: до певної міри, певною 

(якоюсь) мірою, кінець кінцем, з року в рік, за інших рівних умов, з одного боку, з другого (іншого) 

боку, мати справу, мати місце, містити в собі). 



Ділове мовлення виробило власну фразеологію. Передусім це різноманітні назви ділових паперів: 

вірча грамота, Почесна грамота, пам'ятна записка, доповідна записка, витяг з протоколу (трудової 

книжки, наказу), бортовий журнал, дорожній лист, трудова угода, посвідка на проживання. 

 

 

 

 

 

Висновок  

Фразеологізми - це майже завжди яскраві, образні вирази. Загалом говорити про образність 

фразеології ділового мовлення потрібно умовно, бо часто те, що в художньому та публіцистичному 

стилях слугує образом, а в мові засобів масової інформації стає штампом, у діловому мовленні 

функціонує як нормативний, стандартизований вислів. 
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