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Числівники, починаючи з п’яти, сполучаються з іменниками у родовому відмінку множини, 
наприклад: п’ять столів, сім учнів, дев’ять дівчат і под. 

У якому ж відмінку виступають іменники при числівниках два, три, чотири? Пор.: 
два вчителі, три сестри, чотири пісні, два села, три поля, дві руки, три ріки тощо. 
Формально відмінок цих іменників збігається з родовим однини. Однак семантично, з 
історичного погляду, родовий відмінок однини при числівниках два, три, чотири тут ніяк 
неможливий, бо з поняттям два, три, чотири «в сучасних слов’янських мовах не 
сполучається однина предмета та ще й у родовому відмінку»1. 

В. В. Виноградов писав: «У сполученнях два, оба, три, четыре з так званим 
«родовим» відмінком однини правильніше бачити граматичні ідіоми, нерозкладні 
граматичні звороти»2. 

Щоб побачити, як виникли подібні словосполучення, необхідно заглянути в історію 
становлення числівника як самостійної частини мови. Числівник, виділившись з класу 
іменників (типу п’ять) та прикметників (типу два, три, чотири) за семантичними ознаками, 
почав відрізнятися від них і граматичними особливостями. Так, числівники від трьох до 
тисячі не мають граматичної категорії роду, а від двох до тисячі не змінюються за числами. 

Числівники два, три, чотири, виділившись із класу прикметників, у непрямих 
відмінках завжди узгоджувалися з іменниками. Це характерно і для сучасної української 
мови (двох столів, двох книжок, двох вікон; двом столам, двом книжкам, двом вікнам і 
под.). У називному відмінку числівники два, три, чотири поєднуються з іменниками у 
множинній формі: два брати, три сестри, чотири вікна. Проте наголос цих іменників 
відмінний від їх наголошування у називному відмінку множини. Пор.: два бра́ти — брати́ 
(мн.); три сестри́ — се́стри (мн.); чотири вікна́ — ві́кна (мн.); два відра́ — ві́дра (мн.); дві 
кни́жки — книжки́ (мн.) тощо. За наголосом форми іменників при числівниках два, три, 
чотири нагадують родовий однини. У цьому зв’язку слід згадати, що в давній українській 
мові, крім однини і множини, була ще й двоїна, сліди якої, хоч вона й занепала, 
простежуються в сучасній українській мові. Двоїна вживалася тоді, коли йшлося про два 
предмети, тобто при числівниках два, дві, обидва, обидві, а також тоді, коли мова йшла про 
парні предмети, як наприклад, руки, ноги, очі, вуха, щоки тощо. Пор., наприклад: дъва стола, 
дъвh рыбh, дhвh руцh, дъвh селh, дъвh полh і под. 

Що ж до числівників три, чотири, то вони раніше завжди виступали лише в одному 
граматичному числі — множині, оскільки іменники при них завжди стояли в множині, а 
числівник узгоджувався з іменником. Відмінкові форми числівників три, чотири 
уодноманітнювалися з відмінюванням числівника два, дві (трьох, чотирьох під впливом 
двох), хоч, звичайно, тут помітний також вплив прикметників. 

З часом двоїна, як відомо, занепала, заступившись формами множини. Однак мовна 
практика довго ще фіксувала двоїну в живій мові, досить часто вона засвідчувалась у 
писемних пам’ятках ще й у XVIII ст. І зараз у сучасних діалектах української мови, особливо 
південно-західних, широко вживається форма двоїни (дві руці, дві відрі тощо). Проте в 
літературній мові усталилася в сполученні з числівниками два, три, чотири множинна 
форма іменників, зберігаючи в той же час наголос колишньої двоїни. Це стосується лише тих 
іменників, для яких характерний різномісний наголос у непрямих відмінках та в множині3: 
дві руки, ноги, пісні, весни; два вікна, відра тощо. 

Прикметники, вживаючись у поєднанні з числівниками два, три, чотири та 
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іменниками, як правило, узгоджуються з останніми у відмінку (дві веселі дівчини, три 
широкі ріки). Це давніша форма узгодження, поряд з якою сучасна мовна практика знає й 
такі сполучення: дві веселих дівчини, три широких ріки. У цьому випадку можна вбачати 
вплив інших конструкцій з числівниками п’ять, шість — типу п’ять гарних дівчат. Це й 
зумовило появу в мові варіантних форм кількісно-іменних сполучень з числівниками два, 
три, чотири. Форми з родовим відмінком прикметника засвідчені в українській мові вже в 
XV ст.4

У сучасній мові нормативними є обидва типи зв’язку. Пор.: Очі їх стрілися, як 
чотири найкращих квітки (Коцюбинський); В кожному возі по чотири воли сивих ішло 
(Марко Вовчок); З-під колоди шмигнуло дві перелякані ящірки (Нечуй-Левицький); 
Будинки, як чотири високі скелі, обступають подвір’я (Гончар); Козаков... дав три 
одиничних постріли (Гончар); Коло хліва два тоненькі молоді соняшники притулились один 
до одного квітучими головками, сміються тихо (Гуцало). 

Хоч обидва типи конструкцій правомірні в сучасній українській мові, але у вживанні 
їх можна помітити деякі закономірності. Прикметник у називному відмінку виступає там, де 
в значенні конструкції переважає я к і с н и й відтінок. Прикметник у родовому відмінку 
множини вказує на к і л ь к і с н у ознаку5. Тому при вираженні точної кількості, що 
характеризує особливо науковий стиль, переважають у вживанні конструкції з родовим 
відмінком прикметника: три головних завдання, два важливих висновки, виставка займає 
три великих зали. На вибір тієї чи іншої форми прикметника впливає також порядок слів, 
коли для підкреслення якісної ознаки прикметник ставиться перед числівником: Невеликі 
три літа марно пролетіли (Шевченко). 

Дієслівний присудок при підметах, виражених числівником з іменником, може 
виступати і в однині, і в множині. Це засвідчує художня література: На полу лежало три 
чоловіки (Панас Мирний); За цариною його стріло три тисячі двірського лубенського 
війська (Нечуй-Левицький); Посередині росли три розкішні старі дуби та високі прозорі 
берези (Нечуй-Левицький); Ой три шляхи широкії докупи зійшлися (Шевченко); Все ж 
минуло з того часу аж три довгих роки (Леся Українка); Стіни чотири тісно оточили мене 
навколо (Леся Українка); Три дівчини, студентки-агрономи, йшли взимку по доріжці лісовій 
(Рильський). 

Паралельне вживання в однині і множині дієслів-присудків у названих конструкціях з 
числівниками два, три, чотири може зумовлювати виникнення додаткових стилістичних 
відтінків цих граматичних форм. Взагалі, числівники два, три, чотири в поєднанні з 
іменниками зазнають уніфікації граматичних форм, вирівнюють форми відмінювання. 
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