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Нерідко можна почути суперечки про те, що властивіше українській мові — конструкції з 
орудним відмінком типу «Він був досвідченим інженером» чи відповідні конструкції з 
називним відмінком у ролі іменної частини складеного присудка «Він був досвідчений 
інженер». 

Автори підручників української мови відзначають різницю в значенні співвідносних 
орудного і називного відмінків1. Зокрема зауважують, що вживання того чи іншого відмінка 
залежить насамперед від характеру ознаки, яку виражає присудок: орудний відмінок вказує 
на тимчасову ознаку, а називний є показником постійної ознаки предмета-підмета. 

Справді, у багатьох реченнях з іменним присудком розрізняються такі відтінки 
значень. Пор.: «Удень він працював на якійсь роботі, бо він був інтелігент і аристократ» 
(Яновський); «Не зовсім ми тоді ще це взяли до тями, хоча в політиці був інженер мастак» 
(Рильський) ; «Хортиця була колись столицею запорозьких козаків» (Гончар); «Мучив і тоді, 
коли вже мав наймитів і наймичок, бо чортовим колесом закрутилося його господарство, а в 
цьому колесі і він, і жінка були наче слухняними спицями» (Стельмах). 

Проте є випадки, коли обидві форми присудків співіснують, взаємозамінюються. 
Мабуть, справедливе твердження чеського мовознавця Р. Мразека про те, що орудний 
відмінок у ролі присудка має властивість передавати «результативний момент 
комунікативного задуму того, хто говорить»2. Тому, як зауважує Р. Мразек, «навіть постійна 
ознака може передаватися орудним відмінком»3. 

Орудний відмінок уживався колись тільки при повнозначних дієсловах, де він має 
чисто обставинне значення, з відтінком порівняння, мети, призначення і т. ін. Але з часом ця 
конкретна семантика зникає, і орудний відмінок починає вживатися спершу при дієсловах, 
що означають перетворення (зробитись, стати, перетворитись), а потім і при дієслові «бути», 
уже не маючи будь-яких обставинних значень. Отже, з часом орудний відмінок іменника 
ставиться механічно при різних дієсловах: повнозначних (з різною синтаксичною роллю 
цього іменника), напівповнозначних та дієсловах із зовсім втраченою конкретною 
семантикою (у ролі присудка). У сучасній українській мові конструкції з орудним відмінком 
трапляються в різних мовних ситуаціях, зокрема, і в таких, де треба передати не тимчасову 
чи нову, а постійну ознаку предмета-підмета. 

Для того, щоб точніше окреслити коло тих значень, у яких виступають називний і 
орудний предикативні, слід з’ясувати, у якій формі виступає дієслівна зв’язка та до якого 
лексико-морфологічного типу належить іменна частина складеного присудка. 

Найпоширенішою в українській мові є зв’язка «бути». Помічено, що ступінь 
взаємозамінності орудного та називного відмінків при дієслівній зв’язці «бути» залежить від 
часового та способового вираження зв’язки; загального синтаксичного значення 
предикативного іменника; позиції іменної частини щодо дієслівної зв’язки; наявності у 
структурі речення інших членів, які певною мірою обмежують чи зумовлюють вживання 
одного з відмінків; лексико-морфологічного типу іменної частини присудка. 

Розгляньмо, як ці причини впливають на відмінкове вживання іменних частин при 
дієслівній зв’язці «бути». У конструкції «був + іменник» орудний і називний відмінки 
взаємозамінні. Наприклад: «Я той, хто все життя був вірний син ліцею» (Рильський); «Коли б 
я була письменниця, я могла б написати, що в нього був — ясний костюм, ясне волосся, 
ясносині очі й красивий, горбуватий трохи ніс» (Яновський); «Секретар обкому був людиною 
на перший погляд суворою, весь час ніби чимось незадоволеною» (Збанацький); «В своїй 
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Б. М. Кулик, Курс сучасної української літературної мови, ч. II, К., 1965, стор. 42—43. 
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чистій вірі та благанні вона теж була дитиною» (Стельмах). 
Але є випадки, коли із зв’язкою «був» поєднується тільки орудний або тільки 

називний відмінок іменника. 1) Орудний відмінок переважає там, де є виражений давальним 
чи родовим відмінками іменника або займенника додаток, що відноситься до присудка. 
Наприклад: «Однополчани були йому кревною ріднею, зброя — ремеслом, прапор — 
родинною святинею» (Гончар); «Вона була у батька асистентом, сестрою, помічницею» 
(Рильський); «Мати.., що була ніби старшою сестрою Ользі.., саме ув’язувала вузли, коли 
дівчата зайшли до кімнати» (Гончар); «Він вірив їм чистою вірою серця, для нього Толстой і 
Горький, Роллан і Барбюс були не просто іменами, не корінцями на книгах, вони були для 
нього такими ж живими, реально відчутними, як батько, відомий у місті хірург, як Микола 
Ювеналійович, їхній університетський професор» (Гончар). 

2) На переважне вживання орудного відмінка при дієслівній зв’язці «бути» в 
минулому часі має вплив також позиція зв’язки перед підметом; тоді підмет і присудковий 
іменник стоять поряд, різнячись формою і значенням. Наприклад: «Був їхній бригадир 
підривником». 

3) Рідко трапляються випадки уживання називного підметового і називного 
предикативного із зв’язкою «був», якщо ці два іменники різного роду. Наприклад: «Такий 
кашкет (ч. р.) був мрією (ж. р.) Богданового дитинства» (Гончар); «Рось (ж. р.) була 
рубежем (ч. р.) найтяжчим» (Гончар); «Завершенням (с. р.) їхньої екскурсії була Нова 
Каховка (ж. р.)» (Гончар). Не властиві писемному мовленню такі форми: кашкет був мрія; 
Рось була рубіж; завершення була Нова Каховка. Однак в усному мовленні такі конструкції, 
що набули характерних інтонацій, звичайні. 

4) У ролі обмежувачів предикативної відмінкової форми при зв’язці «був» можуть 
виступати в реченні також обставини часу та підрядні речення з часовим значенням, які 
вказують, що ознака підмета, виражена іменником, пов’язана з певним часом чи з певними 
обставинами, тобто є несталою, непостійною властивістю підмета. Наприклад: «У ті часи 
путящий, що не викришувався, олівець був цілим скарбом, тому його так берегла дітвора» 
(Стельмах); «Він свідком був, як брат його гарячий поліг за вчинок сміливий» (Рильський). 
Дуже часто форму орудного відмінка підтримує прислівник «ще», який вживається в 
реченнях разом з іншими словами обставинного значення. 

Прислівник «ще» вказує на те, що предмет-підмет діє або перебуває в якомусь стані 
не постійно, а тимчасово, зміна такої дії або стану повинна настати. Тому в реченнях із 
словом «ще» предикативний іменник має форму орудного відмінка. Наприклад: «Був він 
годі, правда, ще не капітаном, був молодим штурманом Чорноморського флоту, і в один із 
його приїздів зійшла між ними та зірка, яка ще й досі світить, і, певно, світитиме Лукії до 
кінця життя» (Гончар); «Багато років тому, коли тато був ще парубком і працював у лісах 
князя Кочубея, дядько Яків позичив у нього на господарювання тридцять карбованців» 
(Стельмах). 

5) Форма орудного присудкового при зв’язці «був» переважає тоді, коли іменник 
означає назву професії, роду заняття, діяльності особи-підмета. Наприклад: «А в них у загоні 
командиром був якийсь наш капітан по імені Стьопа» (Гончар); «Якби не. той перший 
трактор, давно вже був би десь завгаром» (Гончар); «Талант мого діда найбільше успадкував 
дядько Яків, — він був і ковалем, і слюсарем, і столяром, і стельмахом, і токарем» 
(Стельмах). 

6) Коли іменний складений присудок виражає ознаку через порівняння, зіставлення, 
то іменник, вжитий у формі називного відмінка, виразніше передає постійну ознаку підмета. 
Наприклад: «Ти вся була зірниця світова, що озорила луки і діброви» (Рильський); «І сама 
теж вона була вся чистота, сонячність, усмішка природи, і великим став би художник, який 
зумів би передати все це» (Гончар). 

Із дієслівною зв’язкою «є» звичайно вживається орудний відмінок, а конструкції типу 
«є + іменник в називному відмінку» трапляються рідко. Наприклад: «Чай готовий, — 
зауважив Професор, — книжка є моя свята власність» (Яновський); «Будинки дивної краси 



ростуть на пустирях окраїн... щаслива, земле, ти єси, що більшовик є твій хазяїн» 
(Рильський); «Знав я друзів своїх, що не мали хвальби, а чи зради, бо хвальба — то є тлінь, а 
від зради немає поради» (Малишко). Пор.: «На жаль, поки що папір у багатьох наших 
установах є головним засобом» (Збанацький). 

У реченнях з опущеною зв’язкою «є» звичайно вживається називний відмінок. 
Наприклад: «І знаю, що ти — комунізму дорога, що ти — це життя, боротьба, перемога» 
(Первомайський); «Так стій за владу Рад в своїй напрузі звичній, бо ти її солдат і охоронець 
вічний» (Первомайський). 

Орудний відмінок іменника в цих випадках — нечасте явище, пояснюється він 
найчастіше особливою будовою тавтологічних зворотів. Наприклад: «Критика критикою, а 
тон тоном» (Збанацький). 

У конструкції «будь, хай буде + іменник» переважає вживання орудного 
предикативного. Наприклад: «Тільки будь, Степане, борцем за нове життя, а не дрібним 
власником, який тільки що-небудь трапиться, втрачає під собою увесь грунт» (Стельмах); 
«Будьте живими свідками, що, мовляв, Хома нас нічим не кривдив...» (Гончар); «Хай буде 
він таким більшовиком, як батько був і як була сестра, в труді і боротьбі нехай палає» 
(Рильський). 

Подібні конструкції з називним відмінком, що були більш поширені в мові XIX ст. 
(«Прокиньтесь, чехи, будьте люди, а не посмішище ченцям». — Шевченко), у сучасній мові 
сприймаються як стилістично забарвлені, в яких форми наказового способу вживаються із 
значенням умовного. Наприклад: «Хай буде навіть птиця, не встигне відлетіти» (Гончар). 

У конструкції «буду + іменник» дієслівна зв’язка поєднується тільки з орудним 
відмінком іменника. При цьому бути за значенням наближається до значення дієслова 
стати, вказуючи на перетворення ознак підмета: предмет набуває нових якісних ознак або 
переходить до нового роду занять, до іншої діяльності. Наприклад: «Хто з них думав тоді, 
що ті вечори будуть для них і прощанням» (Гончар); «Ще в океан, ще хоч один рейс, навіть 
якщо він і буде твоєю лебединою піснею» (Гончар); «Та я так скажу, що мій Митрій ще й 
старшим буде» (Збанацький). 

У конструкції «бути (в будь-якій часовій формі) + прикметник» присудковий 
прикметник у сполученні з дієсловом «бути» переважно виступає у формі називного 
відмінка, хоч трапляються випадки вживання співвідносного з ним орудного відмінка. Пор.: 
«Тривога нас не обминала і не була нам путь легка від Атури до «Арсенала», від Волги до 
«Більшовика» (Первомайський); «В піснях про народжене місто я буду подібний зорі» 
(Сосюра); «Будь проклята земля, що народила їх, що здичавіння так плекала» (Тичина); 
«Правдивим будь — але не всім ти одкривайся, хоробрим будь — але на техніку зважай» 
(Тичина). 

У реченнях із характерним порядком слів, коли прикметник-присудок стоїть на 
першому місці і виділяється наголосом, нормою є називний відмінок прикметника, 
наприклад: «Чудовий був концерт»; «Цікавий буде репортаж». 

При зв’язці «бути» у формі теперішнього часу, що, до речі, трапляється рідко, 
прикметник має форму лише називного відмінка. Наприклад: «Ваш великий народ, ваша 
славна країна, ваша могутня армія є дружні нам, нашій боротьбі й нашому процвітанню»; «І 
здаватиметься, летітиме він, не знаючи, що все на світі є перебіжне й немає чудес і тайн» 
(Яновський). 

Примітка. Прикметник має форму орудного відмінка при зв’язці «є» тоді, коли він 
виступає в еліптичних конструкціях, будучи означенням до опущеного іменника у формі 
орудного відмінка. Наприклад: «Мировий пожар є мировим, а груша моя, — круто лягає 
упертість на дядькові щелепи» (Стельмах). 

У конструкції «бути (у будь-якій часовій формі) + займенник» предикативна частина 
може виступати у формах називного та орудного відмінків. Наприклад: «Ленінград — він 
завжди наш і завжди буде нашим» (Рильський); «Такий був другий бій адаменківської 
вигадки, а звичайних боїв траплялося дуже багато» (Яновський); Трапляються випадки, коли 



називний і орудний відмінки не заступають один одного. Так, тільки у формі називного 
відмінка виступають: 1) Предикативний особовий займенник, якщо він відноситься до 
підмета, вираженого словами «це», «то». Наприклад: «Братику, — сказала Дорка, — не 
шукайте записки, то була я» (Яновський); «Скажи, Петрусю, льотчик цей, що 
катапультувався... Це був ти?» (Гончар). 2) Займенник хто (що) у поєднанні з займенником 
такий. Наприклад: «Ти хто такий будеш? — рівним голосом звернувся Палилюлька до 
нього» (Стельмах). 3) Займенник який у сполученні «який буде з...». Наприклад: «І який же 
після цього буде з тебе хазяїн-господар?» (Стельмах). Вказівний займенник такий може 
мати форму називного і орудного відмінків, якщо в реченні виражається порівняння. Коли ж 
порівняння немає, займенник вживається у формі називного відмінка. Пор.: «Ти іще для мене 
не була такою (така), як весна квітуча після днів зими» (Сосюра); «Така там була 
температура, так мене парою проймало» (Яновський). 

У поєднанні з дієсловами ставати (стати), робитися (зробитися) іменник у функції 
іменної частини складеного присудка виступає переважно в орудному відмінку. Наприклад: 
«Та багато чого довелося зазнати дітям тієї країни, що стала серцевиною нового світу» 
(Стельмах); «І жага животворна твоя стала помсти святою жагою» (Рильський). 

 
Н а з и в н и й  в і д м і н о к  і м е н н и к і в  

При дієсловах стати, зватись, називатись, іменуватись уживання називного чи 
орудного предикативного залежить від стилю мовлення. Так, у художньому стилі, який 
вбирає в себе конструкції усно-розмовного мовлення, частіше вживається називний відмінок, 
у науковому стилі переважає орудний відмінок у складі іменного присудка. Наприклад: 
«Бугай у тому колгоспі — симентал, красунь бугай, Цезар називається» (Вишня). При 
повнозначних дієсловах у складеному іменному присудку називний відмінок іменника не 
вживається зовсім. Поширеною формою є орудний. 

Якщо іменна частина виражена прикметником, то можлива взаємозаміна орудного та 
називного відмінків. Наприклад: «У ньому, притихлому й трохи соромливому, впізнає 
капітан свою давню юність, що прийшла колись босою на цей причал, прийшла з торбинкою 
за плечима, латана, батрацька» (Гончар); «Схоплювались, на ходу затягали пояси І ще зі 
сном у очах бігли напівсліпі до пірамід, розхапували зброю» (Гончар). 

Отже, відмінкова форма іменника, займенника чи прикметника, вживаних у ролі 
іменної частини складеного присудка, залежить не тільки від характеру позначуваної ними 
ознаки (сталість — тимчасовість), а й від зв’язки, зокрема від ступеня її конкретності і 
часово-способової форми. 
 


