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Речення з родовим відмінком іменника, займенника або будь-якого субстантивованого слова 
типу братів було троє; чергових було шестеро; поранених було дев’ятеро, їх було двоє 
належать до продуктивних синтаксичних конструкцій у сучасній українській мові. 

Певні труднощі становить аналіз структури цих речень, зокрема визначення 
синтаксичної функції збірного числівника. У вітчизняній мовознавчій літературі немає 
усталеної думки щодо встановлення синтаксичних центрів у названому типі речень. Так, 
О. О. Шахматов вважав речення типу «їх було двоє» двоскладним «з розчленованим 
підметом», а аналогічні конструкції без дієслова («їх двоє»; «нас четверо») розглядав як 
«неповні, порушені», в яких підметом є лише числівник, а займенник виступає додатком при 
ньому1. О. М. Гвоздєв цей тип речень також відносить до двоскладних, але зазначає, що «в 
них родовий відмінок виступає як позначення суб’єкта», а числівник виконує функцію 
іменного присудка2. На думку О. М. Пєшковського, цей тип синтаксичних конструкцій є 
«щось середнє між особовим і безособовим реченням: дієслово має безособовий смисл (ні з 
чим не узгоджене), а при ньому є підмет (називний відмінок)3. Він називає їх безособовими 
реченнями «з називним кількості». А. Є. Супрун розглядає збірний числівник у таких 
синтаксичних структурах як іменну частину присудка безособового речення4. Автори 
академічної «Грамматики русского языка» зараховують до безособових речень лише 
структури з відсутнім дієсловом (нас п’ятеро) і залишають поза увагою аналогічні речення з 
дієсловом (нас було п’ятеро). На нашу думку, такі речення є однотипними, різняться вони 
лише тим, що в першому випадку дієслово-зв’язка в теперішньому часі опущена, а у формі 
минулого часу вона наявна. Характер відношень між частинами речення не змінюється й 
тоді, коли дієслово-зв’язка стоїть у формі майбутнього часу, наприклад, нас буде п’ятеро. 

Кваліфікація таких речень як односкладних чи двоскладних структур залежить від 
з’ясування синтаксичної функції збірних числівників. 

Збірні числівники у цьому випадку виконують функцію іменної частини складеного 
присудка. Визначаючи синтаксичний центр речення, враховуємо характер відношень між 
збірним числівником і родовим відмінком множини займенника або іменника, а також 
зважаємо на інтонаційне оформлення та порядок слів. 

Зіставно-порівняльний аналіз речень «У матері було троє синів» і «Синів у матері 
було троє» показує, що в першому реченні кількісно-іменне словосполучення троє синів 
виступає у функції підмета. У другому реченні конструкція синів троє не становить собою 
кількісно-іменного словосполучення, бо характер відношень між його компонентами 
інший, ніж у першому випадку. Словосполучення троє синів виражає єдине, але 
розчленоване поняття предметів і вже встановленої кількості. Такі словосполучення, 
виконуючи номінативну функцію, при певному інтонаційному оформленні можуть бути 
перетворені в називні речення. Щодо конструкції синів троє, то, як слушно зазначає 
О. М. Гвоздєв, вона не становить єдиного поняття предмета і кількості, в ній лише 
встановлюється кількість, тобто «визначення кількості» і є основним завданням цих типів 
словосполучень, які, будучи вжиті окремо, утворюють окремий тип речень5. Різниця між 
конструкціями троє синів і синів троє така ж, як і між сполученнями гомінка, весела весна 
і весна гомінка, весела, де в першому випадку виражається єдине поняття предмета і його 
якості, а в другому — встановлюється якість у предмета. 

Конструкції троє синів і синів троє різняться також своїм інтонаційним 
оформленням. Кількісно-іменні словосполучення типу троє синів характеризуються 
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інтонаційною єдністю і підвищенням тону на іменнику або займеннику. В структурах типу 
синів троє спостерігається інтонаційна розчленованість, тобто витримується пауза між 
іменником (займенником) і числівником з підвищенням тону на останньому, наприклад: 
«Вершників було семеро» (Петро Панч); «Уліз і той, — уже їх п’ятеро» (з фольклору); «Нас 
уже двоє... Нам з Галинкою спокій потрібен...» (Зарудний); «Я цього не знаю. У блоці нас 
шестеро» (Микитенко); «Отже, учасників експедиції було вже четверо» (Донченко). 

Поряд з інтонацією значну роль в оформленні названих речень відіграє порядок слів. 
При постпозитивному вживанні збірних числівників у конструкціях їх двоє, синів троє 
досить виразно виявляється предикативність, яка відсутня в кількісно-іменних 
словосполученнях двоє їх; троє синів, оскільки вони співвідносні з атрибутивними 
словосполученнями. 

Різниця в синтаксичному вживанні іменника та числівника особливо впадає в око, 
коли замінити збірні від двох до чотирьох кількісними числівниками. У реченні «Синів 
дорослих було тоді три» (Головко) родовий відмінок іменника і числівника не становлять 
кількісно-іменного словосполучення, назви предмета і кількості тут не є одним членом 
речення. Це ж стосується і конструкцій типу їх було двоє, в яких також немає кількісно-
іменного словосполучення, тому що займенник стоїть у родовому відмінку, а збірний 
числівник має форму називного. Отже, і сполучення їх двоє не можна вважати 
розчленованим підметом. 

У художніх творах і народнопоетичній творчості зустрічаємо велику кількість 
конструкцій з опущеним дієсловом (було, буде), наприклад: «Вас нині двоє. Відтепер я — 
меншість і мушу в усьому вам підкорятися» (Забашта); «От уже їх троє» (з фольклору); «Нас 
п’ятеро, ми, звичайно, не мовчуни, але на сей раз мовчанка є нашим супутником» 
(Збанацький); «А знизу лізуть німці, їх шестеро» (Собко). 

Дехто з дослідників уважає, що в таких реченнях у функції підмета виступає або 
збірний числівник або сполучення займенника в родовому відмінку множини з числівником. 
При цьому речення з наявним підметом зараховують до неповних. Якщо пристати до думки, 
що збірний числівник входить до складу підмета, то речення типу їх двоє треба 
кваліфікувати як називні. Заперечуючи їх належність до називних конструкцій, треба 
визнати, що збірний числівник входить до складу присудка, а не підмета. 

Речення типу їх двоє, синів троє відрізняються від номінативних за такими ознаками: 
1. Вони можуть виступати в ролі підрядного речення, тоді як називним така функція 

не властива, наприклад: «їм було приємно відчувати, що от їх тільки троє, а за ними 
ганяються сотні...» (Хоткевич); «А якби твоїх рідних було двоє, тоді б як ділила?» 
(Муратов). 

2. Аналізований тип речень може вступати в зіставно-протиставні відношення, 
називні ж речення в українській мові позбавлені такої властивості: «їх четверо, а шкоду в 
домі зробив хтось невідомий» (Збанацький); «Дітей було нас шестеро, а я найстарший» 
(Копиленко). 

3. Називні речення не мають у своєму складі вставних слів, а в згаданих конструкціях 
вони наявні, наприклад: «От, значить, нас четверо та ви п’ята» (Микитенко). 

4. До складу називних речень не можуть входити звертання, а в аналізованих 
реченнях вони вживаються, наприклад: «Наших шестеро, Марійко!» (Коцюбинський); «їх 
же двоє, боже» (Ільченко). 

5. На відміну від називних аналізовані речення можуть вживатись як заперечні, 
наприклад: «Відкриття, що їх не двоє, а четверо тут, приголомшило обох» (Бабляк); «Ти 
помилився, Семене, їх не п’ятеро, цих німців, їх значно більше...» (Логвиненко). 

Наведені вище приклади свідчать про те, що конструкції типу синів троє; їх двоє не 
можна кваліфікувати як називні речення, а тому родовий відмінок іменника (займенника) із 
збірним числівником не є розчленованим підметом. 

Відсутність зв’язку між поняттями в заперечних реченнях типу їх не двоє дає 
можливість вважати їх загальнозаперечними, в яких заперечення обов’язково ставиться 



перед присудком, точніше, в даному випадку перед його іменною частиною, оскільки 
дієслово — зв’язка (є) пропущена у теперішньому часі. 

Отже, в аналізованому типі речень збірний числівник виконує функцію іменної 
частини складеного присудка, а іменник (займенник) у формі родового відмінка множини 
виступає додатком. Між іменною частиною присудка, вираженою збірним числівником, і 
такими додатками встановлюються кількісні відношення. В зв’язку з тим, що в реченнях 
типу їх було двоє; їх буде двоє відсутнє узгодження дієслова із займенником, то дієслово тут 
вжите в безособовому значенні. Все це дає підстави вважати названі конструкції своєрідним 
різновидом безособових речень. 
 


