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Розпад старих типів відмінювання за основами і утворення нових за граматичними родами 
спричинився до складної картини у парадигматичних системах іменникових закінчень. Про 
це, зокрема, свідчать форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду другої 
відміни. Сучасні закінчення -а та -у в цих формах —наслідок складного процесу 
взаємовпливів між формами іменників різних колишніх основ та прояв дії певних 
граматичних і акцентуаційних чинників. Так, флексія -а успадкована ще з давньоруської 
мови і є продовженням флексій родового відмінка однини іменників з колишніми основами -
ŏ-,-jŏ-, флексія -у- — продовження успадкованої з давньоруської мови флексії родового 
відмінка однини іменників з колишніми основами на -ŭ-. 

Українська літературна мова в переважній більшості іменників чоловічого роду 
зберігає форми родового відмінка на -а. Це відображається і в лексикографічній практиці. 
Проте в міру наближення до нашого часу форми на -у набувають все більшого поширення. 
Ця тенденція чітко простежується при дослідженні писемних пам’яток української мови. 
Якщо в галицько-волинських грамотах XIV—XV ст. форми родового відмінка однини на -у 
засвідчені лише у 23 іменників, то І. Керницький, обстеживши групу пам’яток XVI ст., 
виявив уже 229 іменників, що постійно творять форми родового відмінка на -у і 52 іменники, 
що вживаються з обома флексіями (див.: Керницький І. М. Система словозміни в українській 
мові. К., 1967). 

Про одночасне руйнування старої і творення нової системи відмінювання іменників, 
що стала прототипом для поділу іменників на відміни в сучасній українській мові, свідчать і 
дані пам’яток з території Середньої Наддніпрянщини XVII—XVIII ст. 

За особливостями оформлення родового відмінка однини іменників чоловічого роду в 
мові полтавських та пирятинських актових книг XVII—XVIII ст. виділяються дві групи: 
іменники — назви живих істот та іменники — назви предметів, явищ, процесів, понять. 
Перші, крім збірних типу народ, фіксуються із флексією -а(-я). В других — виявляються, хоч 
і не послідовно витримані, дві загальні тенденції: 1) іменники, що означають точно окреслені 
предмети, явища, поняття, приймають здебільшого флексію -а(-я); 2) іменники, що 
означають збірність, речовини, масу, матеріал, назви явищ, процесів, абстрактні поняття, 
тобто предмети, форму яких не можна точно окреслити або тривалість яких не можна точно 
визначити, здебільшого мають флексію -у(-ю). Частина іменників чоловічого роду в 
названих пам’ятках засвідчується як з флексією -а(-я), так і з флексією -у(-ю). Флексія -а(-я) 
є більш поширеною в пам’ятках. Вона поширена в іменниках на позначення живих і неживих 
предметів. Флексія -у(-ю) вживається рідше і тільки в іменниках, що означають назви 
неживих предметів. 

Флексія -а(-я) в іменниках чоловічого роду в пирятинських і полтавських актових 
книгах вживається: 

а) у власних іменах: Марка, Гаврила, Баска, Данила; 
б) у прізвищах: Бутка, Ващенка, Жука, Резныка; 
в) у загальних назвах осіб: жителя, козака, чоловіка, хлопця;  
г) у назвах посад: атамана, бурмистра, войта, гетьмана;  
д) у назвах споріднення: брата, зятя, дhда; 
є) у назвах тварин: бика, вола, коня, кабана. 
Флексія -а(-я) послідовно вживається в іменниках, Що означають: а) географічні 

назви: Дніпра, Канева, Харкова, Ромна; б) у назвах днів і місяців: априля, августа, декаврья, 
марта; в) у назвах предметів, переважно обмежених у просторовому відношенні: берега, 
двора, огорода, ставка; г) у назвах приміщень, будівель: куреня, млына, монастира, хльва, 
але од лоху, маєтку, цеху, будинку; д) в іменниках, що означають часові відношення: дня, 
мhсяця, вечора, до обьда; іменники ж рік і вік у родовому відмінку мають флексію -у: року, 
віку; є) у назвах речей, предметів: воза, ключа, сукна, рукава; є) в окремих словах 



іншомовного походження: декрета, реестра; ж) у суфіксальних іменниках: городка, ліска, 
ставка. 

Флексія -у(-ю) вживається в таких семантичних групах іменників: а) що означають 
абстрактні поняття: бою, выводу, доводу, долгу, але ума; б) що означають збірність: 
винограду, листу, меду, полку; в) в безсуфіксних іменниках: артиклу, документу, воску, 
запису; г) в іменниках на означення просторовості, нечітко окреслених назв: броду, майдану, 
плецу, байраку. У пам’ятках є чимало іменників, які в родовому відмінку однини чоловічого 
роду мають паралельні флексії: -а(я), -у(-ю): декрета, декрету; реестра, реєстру; лhса, 
лhсу; города, городу; дома, дому. 

Отже, родовий відмінок однини іменників чоловічого роду у пам’ятках XVII—
XVIII ст. із Середньої Наддніпрянщини має флексії -а(-я) або -у(-ю), які вживаються залежно 
від семантики іменників і пізніше стають нормою української мови. У XVII —XVIII ст. 
вживання названих форм ще не повністю усталені, про що свідчить паралельне їх 
функціонування. 

У сучасній українській літературній мові процес уніфікації правопису закінчень 
родового відмінка однини іменників чоловічого роду не закінчився. При загальній тенденції 
до збереження основних семантичних груп іменників із властивими їм флексіями -а(-я) чи  
-у(-ю) в говорах виявляється далеко більше вагань у вживанні цих закінчень у назвах 
предметів, явищ, процесів, ніж у мові літературній. Нормативне вживання цих флексій у 
літературній українській мові регулюється словниками. 
 


