
ІВАН МАТВІЯС 
ІМЕННИКОВІ ВАРІАНТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 
Українська літературна мова від останньої чверті першого до кінця другого тисячоліття 
нашої ери пройшла складний шлях свого історичного розвитку. Протягом такого тривалого 
функціонування вона постійно змінювалася. Нова українська літературна мова за останні два 
століття теж зазнала змін. Найістотніша особливість нової української літературної мови 
полягає в максимальному наближенні її до говорів, а також в існуванні у ХІХ і на початку 
ХХ ст. східноукраїнського і західноукраїнського варіантів та злиття їх у єдину 
загальноукраїнську нормативну систему, що спричинилося до наявності в ній багатьох 
граматичних варіантів. У сучасній українській літературній мові варіантні форми характерні 
для всіх частин мови. 

Серед іменникових форм спостерігаємо подвійне оформлення наз. відм. одн., у зв’язку з 
чим відповідні іменники належать до різних граматичних родів та до відмінних 
словозмінних парадигм (Сучасна українська літературна мова. Морфологія. — К.: Наук. 
думка, 1969. — С. 53-60): візи́т і візи́та, зал і за́ла, змій і змія́, кови́л і ковила́, неду́г і неду́га, 
о́суд і осу́да, пара́д і пара́да, ро́зрух і розру́ха, хід і хода́; те́рен і те́рно; бе́злад і безла́ддя, 
ву́гіль і вугі́лля, по́лумінь і по́лум’я. Деякі з таких варіантів на граматичний рід іменника 
можуть не впливати: бурла́к і бурла́ка, верхово́д і верхово́да, сусі́д і сусі́да. До одного 
граматичного роду належать варіантні форми: воя́к і воя́ка, діду́нь і діду́ньо; височина́ й 
височі́нь, глибина́ і глибі́нь, посте́ля й по́стіль; хору́гва і хоруго́в, це́рква й це́рков; ра́м’я й 
раме́но. Іменник ми́ша в літературній мові ХІХ і початку ХХ ст. зрідка фіксується у формі 
миш і відмінюється за зразком іменників ІІІ відміни. Як паралельно вживані форми ми́ша й 
миш наведені в «Словарі української мови» за редакцією Б. Грінченка. У колишньому 
західноукраїнському варіанті літературної мови паралельно вживалися форми дід і дв́до, 
суддя́ й судія́, що не вплинуло на тип відмінювання. Форму судія́ з обмежувальною ремаркою 
подають словники сучасної української літературної мови. У подвійних формах уживаються 
множинні іменники гу́слі й гу́сла, п’я́льці й п’я́льця. 

Іменники І відміни на -ина у східноукраїнському варіанті літературної мови вживалися 
також у формі з м’яким суфіксальним [н’]. Так, в «Словарі української мови» за редакцією 
Б. Грінченка наведені форми бистрина́ й бистриня́, височина́ й височиня́, глибина́ й глибиня́, 
також глибочиня́, товщиня́, шириня́. У сучасній українській літературній мові норму 
становлять відповідні іменникові форми тільки з твердим [н]. 

Іменник па́ні в сучасній літературній мові не відмінюється, у такій формі він запозичений 
з польської мови, проте в мові художньої літератури уживався також у формі па́ня та па́нія і 
відмінювався за зразком іменників І відміни м’якої групи. 

У мові художньої літератури іменники І відміни чол. роду відповідно до нормативних 
форм дав. і місц. відм. одн. на -і під впливом іменників чол. роду ІІ відміни зрідка вживалися 
у формах на -ові, -еві (Микитові, суддеві — Г. Квітка-Основ’яненко); у літературній мові 
вони належать до периферійних. 

Іменники І відміни колишніх jā-основ у дав. і місц. відм. одн. у західноукраїнському 
варіанті літературної мови зафіксовані з закінченнями -і та -и (землі́ — земли́, гру́ші — 
гру́ши), але форми на -и до сучасної української літературної мови не ввійшли, тому форми 
на -і постають безваріантними. 

В ор. відм.одн. іменники І відміни колишніх ā-основ у сучасній українській літературній 
мові мають єдине закінчення -ою, іменники колишніх jа-основ -ею; у західноукраїнському 
варіанті літературної мови паралельно вживалися форми на -ов (голово́в) та -ев (земле́в). 
Іменники jā-основ у колишньому східноукраїнському варіанті зафіксовані також із 
закінченням -ою (земльо́ю, душо́ю), у західноукраїнському варіанті — із закінченням -ов 
(земльо́в, душо́в). У фольклорі засвідчені також форми на -ей, -ой (земле́й, душе́й, земльо́й, 
душо́й). Із зазначених ненормативних форм найдовше в українській літературній мові 



вживалися форми на зразок земльо́ю, душо́ю, але на сучасному етапі вони вже вийшли з 
ужитку. 

У кличн. відм. одн. іменники І відміни м’якої групи вживаються в паралельних формах на 
-ю (Мару́сю, мату́сю) і рідше — на -е (Мару́се, мату́се); можливо, у майбутньому форми на -
е відпадуть. 

Іменники чол. роду ІІ відміни в род. відм. одн. закінчуються на -а, -я або -у, -ю в 
основному залежно від конкретного їхнього значення, що визначає правопис і нормативні 
словники. Деякі іменники можуть виступати з обома флексіями в тому ж значенні, напр., 
гурта́ і гу́рту. 

Іменники ІІ відміни чол. роду колишніх ŏ-основ у дав. відм. одн. в сучасній українській 
літературній мові, як відомо, мають закінчення -ові або -у (ба́тькові, ду́бові та ба́тьку, ду́бу), 
іменники колишніх jŏ-основ -еві (-єві) або -у (-ю) (коне́ві, това́ришеві, га́єві і коню́, 
това́ришу, га́ю). Іменники колишніх jŏ-основ донедавна вживалися також з говірковим 
закінченням -ові (това́ришові, коньо́ві, га́йові). У західноукраїнському варіанті літературної 
мови нормативними були давні форми на -ови, -еви (ба́тькови, ду́бови; коне́ви, това́ришеви, 
га́єви). Слід зазначити, що хоч поява флексій -ові, -еві на місці давніх -ови, -еви не має 
переконливого наукового пояснення (Л. А. Булаховський. Вибрані праці в п’яти томах. Том 
другий. Українська мова. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 279), проте на сучасному етапі 
зазначені колишні форми ненормативні. 

В ор. відм. одн. іменники ІІ відміни чол. роду колишніх jŏ-основ у сучасній українській 
літературній мові закінчуються на -ем (-єм) (коне́м, доще́м, га́єм), проте як наслідок впливу 
іменників колишніх ŏ-основ у мові ХІХ і початку ХХ ст. уживаються також говіркові форми 
із закінченням -ом (коньо́м, дощо́м, га́йом). У цьому випадку нормативні форми історично 
закономірні та в говорах найпоширеніші. 

У місц. відм. одн. іменники ІІ відм. чол. роду після твердих приголосних у сучасній 
українській літературній мові мають нормативні паралельні форми з закінченням -ові, -і та -у 
(на ду́бові, на ду́бі, на дубу́), що походять з різних говорів. У колишньому 
західноукраїнському варіанті літературної мови вживалися форми на -ови (на ду́бови). Після 
м’яких приголосних основи відповідні іменники накінчуються на -і (на коні́), у 
західноукраїнському варіанті літературної мови вживалися також форми на -и (на кони́). З 
варіантними формами на -ові, -і та -у, очевидно, українська літературна мова увійде в 
майбутнє. 

За нормами сучасної українській літературної мови закінчення -ові, -еві властиве тільки 
іменникам чол. роду, що позначають осіб (на робітнико́ві, на учи́телеві), проте в мові 
художньої літератури такі форми засвідчені й від інших іменників (по столо́ві, в очі́пкові, по 
Сти́ксові, по До́нові). 

У сучасній українській літературній мові іменники ІІ відміни чол. роду в кличн. відм. одн. 
закінчуються на -у, -ю або -е (ба́тьку, Васи́лю, дру́же). Закінчення -у, -ю за сучасними 
нормами мають іменники з м’якими або стверділими приголосними основи (учи́телю, 
чита́чу), проте в мові художньої літератури від таких іменників часто вживаються також 
форми на -е (пі́вне, му́же, До́вбуше); форми на -у зрідка утворюються від іменників — назв 
осіб, для яких загалом характерні форми на -е (во́їну, тата́рину), що є порушенням сучасної 
морфологічної норми. Іменники з кінцевими приголосними [г], [к], [х] основи мають форму 
кличн. відм. одн. на -у та -е: дру́же, робі́тнику, че́ше. 

Іменники колишніх jŏ-основ середн. роду, що в наз. відм. одн. закінчуються на -я 
(весі́лля), у східноукраїнському й західноукраїнському варіантах літературної мови 
вживалися також з давньою флексією -є (весі́ллє, весілє́), чого сучасна українська літературна 
норма не допускає. В ор. відм. одн. іменники середн. роду колишніх jŏ-основ на -е 
нормативним є закінчення -ем (по́лем, се́рцем), хоч у мові художньої літератури зрідка 
засвідчені також форми на -ом (по́льом, се́рцьом). 



Іменник ІІІ відміни ма́ти в наз відм. одн. має паралельні нормативні форми ма́ти і рідше 
ма́тір, у мові художньої літератури під впливом говорів форма ма́ти вживалася також в 
інших відмінках, але нормативною вона не стала. 

Іменники ІІІ відміни в род відм. одн. за сучасним правописом мають закінчення -і (ті́ні, 
ра́дості). Донедавна нормативними були форми на -и (ті́ни, ра́дости). Останнім часом під 
впливом практики української західної діаспори форми на -и в літературній мові знову 
активізувалися. Обидві зазначені форми своєю базою мають різні говори. Остаточно 
нормативність чи позанормативність флексії -и в цих формах визначить майбутня мовна 
практика. 

Іменник річ у значенні ‘мова’ донедавна в текстах художньої літератури вживався з 
голосним [і] в корені непрямих відмінків (рі́чі, річе́й), що зафіксували деякі граматики 
(В.Сімович. Граматика української мови. — К.; Лейпціг, 1919. — С. 171), однак за аналогією 
до запозиченого іменника — омоніма річ на означення предмета форми ре́чі, рече́й із 
значенням ‘мова’ стали нормативними. 

В ор. відм. одн. іменники жін. роду колишніх ǐ-основ у сучасній українській літературній 
мові мають закінчення -у з подвоєнням (подовженням) приголосних основи перед ним 
(сі́ллю) або без подвоєння (подовження), якщо основа іменника закінчується двома 
приголосними (ра́дістю). У літературній мові минулого вживалися також говіркові форми на 
-ею (со́лею, ті́нею, но́чею), -ою (со́льою, ті́ньою, но́чою), у колишньому західноукраїнському 
варіанті літературної мови також -ев (со́лев, ті́нев, но́чев), -ов (со́льов, ті́ньов, но́чов), але 
нормативними тепер не стали. 

У мові художньої літератури із стилістичною настановою вираження урочистості 
трапляються архаїчні форми цих іменників на -ію (кро́вію), але їх вважають 
позанормативними. 

Іменники ІV відміни колишніх n-основ у непрямих відмінках мають безсуфіксні та 
суфіксальні форми на зразок ім’я́, ім’ю́, ім’я́м та і́мені, і́менем. У колишніх 
східноукраїнському й західноукраїнському варіантах літературної мови нормативними були 
форми на -ени (і́мени, ви́мени, сі́мени); останнім часом уживання їх подекуди відновлюється. 

У род. відм. мн. іменники І відміни жін. роду мають форму з чистою основою без флексії 
(баб, хат, сесте́р, кіз, хворі́б), хоч у новій літературній мові часто вживалися також форми 
на -ів (бабі́в, хаті́в, се́стрів, ко́зів, хворо́бів). Діалектні форми на -ів зрідка вживаються в мові 
художньої літератури та в просторіччі. Від деяких множиних іменників нормативними 
вважають обидві форми (грабе́ль і граблі́в). 

Деякі іменники І відміни в род. відм. мн. можуть мати паралельні нормативні форми з 
голосним [о], [е] або [і]: лоз і ліз, сльоз і сліз, нор і нір, голо́в і голі́в, коро́в і корі́в, бере́з і 
бері́з. Ряд іменників уживається в паралельних формах із вставним голосним і без нього: 
крихо́т і крихт, і́скор і іскр, служе́б і служб, суде́б і судьб, су́рем і сурм, ци́фер і цифр, 
версто́в і верств, жерто́в і жертв. Ця варіантність засвідчує структурне багатство 
української літературної мови, жоден з наведених варіантів не поступається іншому. 

В ор. відм. мн. деякі іменники І відміни паралельно із звичайною формою на -ами під 
впливом іменників ІІІ відміни можуть мати форму із закінченням -ми (свиня́ми і сви́ньми, 
сльоза́ми і слізьми́). У художній літературі ХІХ ст. траплялися форми на -ми від широкого 
кола іменників І відміни (топо́льми, грома́дьми — М. Шашкевич). 

Іменники ІІ відміни чол. роду з суфіксом -ин та деякі безсуфіксні іменники, а також 
іменник лю́ди в наз. відм. мн. в сучасній українській літературній мові мають закінчення -и, 
хоч у новій українській літературній мові досить довго нормативними були також форми із 
закінченням -е (селя́не, громадя́не, міща́не, цига́не, сусі́де, лю́де). Інші іменники ІІ відміни 
чол. роду в наз. відм. мн. після твердих приголосних основи також закінчуютья на -и (брати́, 
вітри́), а деякі назви осіб з певною стилістичною настановою вживаються в архаїчній формі 
на -ове (брато́ве, пано́ве). 



Парні іменники в наз. відм. мають нормативну двоїнну за походженням форму на -а 
(ву́са, рука́ва) і паралельну форму на -и (ву́си, рука́ви) без будь-якого відмінного відтінку в 
значенні. 

Іменники ІІ відміни чол. роду з м’якими і стверділими шиплячими приголосними основи 
в род. відм. мн. мають закінчення -ей (ко́ней, гро́шей) або закінчення -ів (хло́пців, па́льців). У 
західноукраїнському варіанті літературної мови вживалися форми на -ий (ко́ний, гро́ший), а 
також форми без кінцевого [в] (ко́ні, гро́ші), але вони не стали нормативними. Від 
множинних іменників лю́ди, ді́ти, гу́си і від іменників м’якої групи (гість) у літературній 
мові вживаються форми з флексією -ей (люде́й, діте́й, гусе́й), у західноукраїнському варіанті 
літературної мови нормативними від зазначених іменників були форми на -ий (люди́й, діти́й, 
гуси́й, го́стий), але сучасна літературна мова їх не сприйняла. Кілька іменників середн. роду, 
що в сучасній літературній мові вживаються з нормативною нульовою флексією, у художній 
літературі можна зустріти в діалектній формі на -ів (чу́дів, жо́рнів, мнсців, мі́стів, се́лів). Для 
деяких іменників такі подвійні форми є нормативними (піль і полі́в, відкри́ть і відкритті́в). 

Іменники ІІ відміни чол. роду в наз. і знах відм. мн. у літературній мові ХІХ ст. зрідка 
замість нормативних форм на -и мали говіркові форми на -а (світа́, ліса́), а іменники серед. 
роду відповідно до нормативних форм на -а подекуди зафіксовані в діалектних формах на -и 
(колі́ни, ві́кни, блю́дечки), чого сучасна українська літературна мова, за винятком 
спортивного терміна очкъ, не допускає. 

В ор. вімд. мн. іменники ІІ відміни мають закінчення -ами, -ями, частина іменників 
уживається також у паралельних формах із закінченням -ми (ко́нями і кі́ньми, го́стями і 
гістьми́, коле́сами і колісьми́), іменники гро́ші і две́рі вживаються в паралельних формах 
грі́шми і гроши́ма, дверми́ і двери́ма, іменник лю́ди виступає тільки у формі на -ми (людьми́). 
Від іменника штани́ в літературній мові зафіксовані варіантні форми дав. і орудн. відм. з 
твердим і м’яким приголосним основи (штана́м і шта́ням, штана́ми, шта́нями і штаньми́), 
від іменника воро́та потрійні форми вживаються в ор. відм. (воро́тами, воро́тями і 
ворітьми́). Наведені подвійні і потрійні форми сприймаються як цілком рівноправні, жодна з 
них не виявляє тенденції до нівеляції. 

Іменник ма́ти в род. відм. мн. має форму матері́в. Деякі граматики донедавна допускали 
також паралельну форму матере́й, але нормативною вона не стала. У Т.Шевченка форма 
матере́й ужита із стилістичною метою. 

В ор. відм. мн. іменник ІІІ відміни кість має нормативні паралельні форми на -ями і -ми 
(ко́стями і кістьми́). Засвідчені в мові художньої літератури форми на -ми від інших 
іменників (річми́, волостьми́, печа́тьми) сприймаються як архаїчні й тепер не вживаються. 

Загалом варіанти іменникових форм зумовлені наслідками складного історичного 
переходу від колишніх типів відмінювання за основами до відмін за родами, а також 
проникненням у літературну мову говіркових форм. 

 
 


