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У сучасній українській літературній мові для іменників чоловічого роду давального відмінка 
однини характерне значне поширення закінчення -ові, яке успішно конкурує із закінченням -
у. Слід відзначити, що нормативність чергування флексій -ові/-у1 в сучасній українській 
літературній мові для забезпечення милозвучності визначають правила правопису2, крім 
того, їй властиве досить виразне стильове розшарування форм давального відмінка на -ові/-у. 
У мові художньої літератури, фольклору перевага надається формі на -ові, а в науково-
технічній — переважає закінчення -у. 

У мовній практиці правил чергування -у/-ові дотримуються далеко не завжди. 
Порушенню їх при виборі закінчення -у чи -ові сприяє, очевидно, і вплив діалектної мови, 
яка характеризується розмаїтістю місцевих діалектів і говірок, не знає строгої 
внормованості. У сучасних діалектах української мови принципи диференціації закінчень  
-у/-ові в давальному відмінку однини залежать певною мірою від території поширення 
окремих говорів. Вживання маркованих форм давального відмінка на -ові в іменниках, що 
позначають неживі предмети, засвідчується і сучасними говірками середньої 
Наддніпрянщини. Ця ж флексія (фонетично закономірна) переважає у південно-західних 
діалектах. Для північних говорів української мови найхарактернішим є закінчення -у. Але в 
сучасних говірках української мови вибір форм давального відмінка на -ові для іменників 
чоловічого роду — назв неживих предметів в однині — здійснюється непослідовно. Для 
чималої кількості іменників засвідчується паралельне вживання як флексії -ові, так і флексії 
-у. 

Врахування особливостей місцевого говору при викладанні мови в школі допоможе 
запобігти й уникнути помилок в усній і писемній мові учнів, піднести культуру їх мови. 

Явище диференціації форм давального відмінка на -ові/-у своїм корінням сягає 
історичного минулого української мови. У староукраїнських пам’ятках найпоширенішою 
флексією давального відмінка однини є флексія -у: пану Григорию Тунькелю (1347 p.), рабу 
(1350 p.), къ млину (1375 p.); менш поширеними (переважно в іменниках — назвах істот) є 
форми з -ові: Иванови (1349 р.), Ходорови (1378 р.), Кондратови (1422 p.). Очевидно, такий 
розподіл флексій пов’язаний з їх походженням: -у — це успадкована з давньоруської мови 
флексія давального відмінка однини іменників з колишніми -ŏ-, -jŏ-основами; -ові — 
фонетично змінена давньоруська флексія давального відмінка однини іменників з 
колишньою основою на -ŭ- (відомо, що ця група була малочисленною). Але вже пам’ятки 
староукраїнського періоду засвідчують вживання іменників — назв неживих істот у 
давальному відмінку однини чоловічого роду з флексією -ові: кгвалтови (1388 p.), порядкови 
(1382 р.). 

У молдавських грамотах XIV—XV ст. закінчення -ові вживається не тільки для назв 
істот, а й для назв неживих предметів: пожиткови, мунастиреви. Свідченням дальшого 
процесу диференціації форм давального відмінка на -ові/-у є мова ділових документів XVI 
ст.: огневи, каменеви. 

Для пам’яток XVII ст., особливо середньої Наддніпрянщини, типовою є флексія -ові. 
Вона вживається в іменниках, що означають як назви живих, так і неживих предметів. Вибір 
форми давального відмінка (-ові чи -у) здійснюється переважно на основі протиставлення: 
позначення живого — неживого предмета. З цієї точки зору привертають увагу перш за все 
ті іменники, які, позначаючи неживі предмети, вживаються з флексією -ові. 
У таких іменниках при виборі закінчення -ові відіграє роль звуження лексичного 

значення, в якому конкретизуються найменування осіб, живих істот: урядови (АП, 201), 
городови (АПГУ, І, 47), повhтови (АП, 224). У цих іменниках відбувся семантичний зсув у 
                                                           
1 Під формою на -ові розуміємо можливі варіанти на -ови, -ові, -еви, -еві, -єви, -єві; під формою на -у — 
варіантні форми на -у, -ю. 
2 Український правопис. — 2-е вид. — К., 1960, с. 80—81. 



напрямку від більш загального значення (уряд, місто, повіт) до конкретнішого (члени уряду, 
жителі міста, повіту), що й відбилося на виборі закінчення -ові для утворення форми 
давального відмінка від цих іменників. Властивість форми давального відмінка на -ові 
поєднуватися із словами, значення яких стосується тільки осіб (підданий урядові), стає 
визначальною у випадку, коли іменники, які позначають неживі предмети, набувають 
значення живих істот. Про елементи цих значень сигналізують марковані закінчення -ові як 
«адресати», що передбачають категорію особи (у широкому розумінні), виражену давальним 
відмінком: ити дождеви (АПГУ, II, 76), не вhр тому плачеви (АП, 189)3. 

На вибір закінчення -ові має вплив також тенденція формальної диференціації 
родового і давального відмінків однини в іменниках чоловічого роду. Якщо для іменника у 
родовому відмінку однини вживається форма на -у, то для уникнення збігу форм у 
давальному відмінку використовується маркована флексія -ові: род. гаю (АП, 219) — дав. 
гаеви (АП, 92), род. дому — дав. домови (АП, 54). 

В антропонімічних найменуваннях при виборі закінчень -ові/-у діють фактори, які 
сприяють милозвучності. У пам’ятках простежується вживання форм на -ові/-у в іменах і 
прізвищах або відповідних прикладах з уникненням двох однакових закінчень поряд: 
Семенови Мазуренку (АГПУ, II, 96); господареви моему Гринцу (АПГУ, II, 91). Проте такі 
чергування є досить непослідовними. Часто зустрічаємо і Василю Трохименку, крамару 
(АПГУ, II, 11), Гаврилови Крукови (АПГУ, II, 65). 

Дія таких тенденцій при диференціації форм давального відмінка на -ові/-у в процесі 
історичного розвитку української мови створює сприятливі умови для поширення 
закінчення -ові на відміну від закінчення -у, в морфологічному відношенні менш виразного і 
майже нейтрального. Остання флексія через те порівняно легко піддається досить активним 
впливам із двох можливих джерел — із публіцистичного і науково-технічного стилів та із 
сучасної російської мови, в якій у давальному відмінку однини чоловічого роду наявне 
тільки закінчення -у. 
 

                                                           
3 Скорочення АП означає: Пирятинські актові книги / Стороженки, фамильный архив. — Киев, 1908, т. 6; 
АПГУ — Актовые книги Полтавского городового уряда XVII века / Ред. и прим. В. Л. Модзалевского. — 
Чернигов, 1912—1914, вип. 1—3; римські цифри позначають випуск, арабські — сторінку. 


