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«Слово надається Іванові Андрійовичу», — чуємо ми на зборах. І тут же, поряд: 
«Доручимо цю справу Степану Васильовичу». Чи існують закономірності в уживанні 
закінчень -ові (-еві, -єві), -у (-ю) в давальному відмінку однини іменників чоловічого роду 
в сучасній українській мові? 

Паралельні закінчення -ові (-еві, -єві), -у (-ю) — залишки старої системи 
відмінювання іменників. Ще в давнину вони почали змішуватися. 

Автор давньої української граматики О. Павловський зазначив, що закінчення -ові 
(-еві, -єві) в давальному відмінку «рhдко употребляется въ именах вещей одушевленныхъ 
и того реже въ неодушевленныхъ»1. Сучасна ж мовна практика показує, що в нашій мові 
діє активний процес поширення закінчення -ові (-еві, -єві) на всі іменники чоловічого 
роду II відміни. Автори українських граматик XIX—XX ст. (І. Нечуй-Левицький, 
Є. Тимченко, О. Синявський та ін.) підкреслюють, що закінчення -ові (-еві, -єві) в 
українській літературній мові переважає. 

Звичайно, поширення його, починаючи від І. Котляревського і до наших днів, 
пов’язується і з тим, що письменники — творці літературної мови — широко відбивали в 
своїй практиці народно-розмовне мовлення. 

Проте закінчення -у(-ю) в давальному відмінку іменників чоловічого роду II 
відміни теж ніколи не зникало. Як же розрізнити ці закінчення? Як окреслити коло 
вживання кожного з закінчень? Розмежування їх ускладнюється тим, що семантичне 
значення давального відмінка в порівнянні з іншими дуже вузьке. Розрізнення за поділом 
на живі і неживі предмети в нашій мові не усталилося2. Дослідники помітили деякі 
закономірності у вживанні цих закінчень у нашій мові. 

Рекомендується чергування закінчення -ові (-еві, -єві) і -у(-ю) при збігові форм 
давального відмінка: «Яновський сказав нам (мені і Іванові Каленику)» («Прапор»); 
«Спасибі, товариство, за честь, що виявили ви моєму синові Остапу» (Довженко); 
«Пам’ятники Тарасові Шевченку» («Дніпро»). 

Іменники з суфіксами -ов (-ев, -єв) приймають у давальному відмінку тільки 
флексію -у(-ю): «...Присвячено рідному Харкову» (Дрозд). 

Форма давального відмінка іноді збігається з формою родового або кличного. У 
таких випадках, звичайно, слід вживати -ові (-еві, -єві), щоб уникнути двозначності. Пор. 
невдалі вирази: «Премія заводу» («Знання та праця») — неясно, чи завод преміює, чи його 
преміюють3; «Не буду я, сину, коритися» (Панас Мирний) і «Не буду я сину коритися» — 
в останньому реченні, звичайно, треба вжити синові. 

Напевно, має значення й іншомовне походження слова. Помічено, що іншомовні 
слова на -ізм (-изм), як правило, мають закінчення -у: «Характер створюється завдяки 
комізму» («Дніпро»). 

Архаїчний для сучасної української мови займенник к звичайно вживається з 
іменниками, що закінчуються на -у (к бісу, к чорту). 

Доречне вживання, розмежування паралельних закінчень -ові (-еві, -єві) може бути 
одним із засобів стилістичного урізноманітнення, гнучкості нашої мови. 
 

                                                      
1 О. Павловський, Грамматика малороссійскаго нарhчія. СПб., 1818, стор. 6. 
2 Цікаво порівняти цей відмінок з іншими відмінками в слов’янських мовах. Чіткіше розмежувалися ці 
закінчення в польській мові, де всі односкладові і двоскладові слова мають у давальному -у (pan – panu, 
chłopiec – chłopcu). А в чеській мові всі власні назви чоловічого роду мають тільки -ovi, якщо поряд немає 
інших формул давального відмінка. 
3 В польській мові іменники, що закінчуються в родовому відмінку на -у (mîodu), у давальному мають 
обов’язково -ові (miodovi). 


