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У ЯКІЙ ФОРМІ ВЖИТИ ПРИСУДОК? 

 
Сучасна мовна норма передбачає вибір форми присудка (однини або множини) в реченнях, 
де в групу підмета входять слова з кількісним значенням. До таких слів належать кількісні 
числівники (два, двадцять), кількісно-дробові (півтора, дві третіх), кількісно-збірні (двоє, 
десятеро), неозначено-кількісні (багато, кілька) іменники на позначення визначеної великої 
кількості (мільйон, мільярд) і так звані лічильні слова на позначення невизначено великої 
кількості (безліч, маса). Так само кількісне значення мають переносно вживані іменники 
типу ліс, хмара, іменники на позначення невизначеної кількості взагалі типу більшість, 
решта, іменники на позначення невизначеної кількості істот, що мисляться як певна єдність 
(натовп, група, зграя), а також іменник пара. У реченні, де в складі підмета є перелічені 
слова, присудок може вживатись як в однині, так і в множині. Причому в одних випадках 
вибір форми присудка строго визначений (тільки однина або тільки множина), в інших (а їх 
значно більше) норми сучасної літературної мови дозволяють варіювати форму присудка. 

Присудок уживається в однині, коли підмет виражається: 1) власне кількісним чи 
кількісно-дробовим числівником на позначення абстрактної кількості або символічного 
числа (умовний знак оцінки), напр.: «П’ятнадцять ділиться на три», «У табелі стоїть 
п’ять»; 2) кількісно-іменниковим словосполученням із словами на позначення невизначеної 
кількості істот (зграя, група, натовп, тлум, юрба): «Зграя крижнів крізь туман прозорий 
Пролетіла колесом живим» (М. Рильський); 3) кількісно-іменниковим словосполученням з 
іменником, який у переносному значенні передає поняття кількості, напр.: «Море голів кипіло 
перед нами» (Ю. Смолич), «Ліс рук виріс над натовпом» (Ю. Збанацький); 4) словами, які 
називають приблизну кількість часу, напр.: «Вже зо два тижні минуло» (М. Коцюбинський), 
пор. «Два тижні минули спокійно»; 5) сполученням слів кількісного значення типу решта, 
частина, ряд з іменниками, вживаними тільки в однині, або з узгодженим означенням в 
однині, напр.: «Решта врожаю пріла на пні» (О. Гончар), «Частина групи спізнилась», 
«Переважна більшість місцевих Рад республіки, їх виконавців, постійних комісій значно 
підвищила рівень своєї роботи» (з газет), «Цілий ряд спроб з селекції й віддаленої 
гібридизації заслуговує, безумовно, найсерйознішої уваги» (О. Довженко). Множинна форма 
присудка в подібних випадках сприймається як відхилення від сучасної норми: «Як тільки 
виступили к бою завзята пара ватажків, то зглянувшися між собою, Зубами всякий 
заскрипів» (І. Котляревський). 

Іноді вибір форми присудка визначається всією структурою речення. Так, присудок 
стоїть в однині 1) у реченнях, де група підмета інтонаційно-синтаксично розчленована, а 
саме: іменник — назва предмета, що піддається лічбі, передує присудку і має форму род. 
відм., а слово з кількісним значенням стоїть після присудка: «Санаторіїв будується три»; 
«Молодих спеціалістів приїхало десять»; 2) у реченнях, що мають смислову структуру «де — 
скільки» з дієсловом бути у значенні наявності: «У місті було багато людей» (І. Нечуй-
Левицький); «На з’їзді було десять делегатів від нашого заводу»; 3) у реченнях, що мають 
смислову структуру «у кого — скільки»: «В Єремії було вже шість тисяч війська в Лубнах» 
(І. Нечуй-Левицький); «У нас було шість чи шість з половиною десятин» (О. Довженко). 

Про обов’язкове вживання присудка у множині можна говорити лише у двох випадках: 
1) якщо при підметі з кількісним значенням стоїть займенникове означення всі, ці, напр.: 
«Усі мої гроші, усі мої десять тисяч зосталися в моїх руках» (І. Нечуй-Левицький); «Та й 
решта всі насторожились» (А. Головко); 2) якщо підмет — кількісно-іменникове 
словосполучення, де після іменника в род. відм. вжито відокремлене означення у множині 
або є підрядна означальна частина речення, причому присудок стоїть після підмета: «Два 
роки, які здались вічністю, нарешті минули»; «Четверо дівчат, прудких і засмаглих, грали у 
теніс». 

Варіювання форми присудка у числі пов’язано з дією двох протилежних тенденцій: 
форма однини присудка свідчить про тенденцію до формально-граматичного узгодження, 



коли враховуються морфологічні особливості засобів вираження підмета. Множинна форма 
присудка з’являється під дією тенденції до логічного (смислового) узгодження, коли на 
перший план виступає те реальне поняття множинності предметів, яке передається словами з 
кількісним значенням. 

Отже, лише в певних випадках можна говорити про перехід названих тенденцій у 
закономірність, а здебільшого форми однини чи множини присудка варіюються. Обидві 
тенденції діють в українській мові давно, про що свідчать писемні пам’ятки, мова 
фольклору, напр.: «Пливуть утят три рядочки». Ще в праслов’янській мові присудок 
уживався у множині, коли в ролі підмета виступали збірні іменники. У давньоруській мові 
поширеним явищем була множина присудка при збірних іменниках типу братія, дружина, 
назвах народів. Для сучасної української мови нормою стала однина, напр.: «А братія 
мовчить собі, витріщивши очі» (Т. Шевченко). Пор. також речення з іншими збірними 
іменниками: «Задумала мишва вчинить велике діло» (Л. Глібов). 

Що ж підтримує формально-граматичне чи смислове узгодження присудка з підметом? 
Тенденція до формально-граматичного узгодження виявляється 1) коли підметом є іменники 
з кількісним значенням типу безліч, частина, пара, сотня, тисяча без залежних від них слів: 
«Решта пішла купою геть» (Ю. Яновський); «Менше їх [козаків] було зараз: од сили з 
півсотні. Либонь іще серед ночі частина виїхала на Піски» (А. Головко) ; 2) коли при підметі 
вживаються слова обмежувального значення всього, лише, тільки: « — Не стріляйте, — 
крикнув я, — зараз вийде на палубу тільки четверо» (Ю. Яновський); 3) коли в складі 
підмета є дробовий числівник півтора (півтори) та складні слова з пів-, друга частина яких 
також має кількісне значення: «Півдесятка німецьких підбитих машин тепер стояло перед 
самою балкою» (О. Гончар); «На подвір’я вибігло півтора десятка дітлахів»; 4) коли підмет 
— сполучення іменника з власне кількісними числівниками на позначення великої кількості 
чогось, що здебільшого мислиться як одне ціле, напр.: «Сто п’ятдесят тисяч війська 
рушило на річку Пиляву» (І. Нечуй-Левицький); «Сто тридцять орлів налетіло на німецько-
гайдамацький загін» (О. Довженко); 5) коли підмет виражає значення приблизної кількості 
чогось: «Оружних їхало на конях пар із п’ять» (І. Франко); «В їх роботі [самодіяльних 
організацій] бере участь близько семи мільйонів активістів» (Комуніст України). 

Вибір форми присудка залежить також від порядку розташування його щодо підмета. 
Тенденція до формально-граматичного узгодження виявляється сильнішою за тенденцію до 
смислового узгодження, якщо присудок передує підмету: «З нею йде частина підпасків» 
(Леся Українка); «За командиром їхало ще троє саней» (І. Микитенко). 

У множині присудок звичайно вживається тоді, коли: 1) підмет чи присудок 
виступають однорідними членами речення: «Стась і решта нас підтримали» (З. Тулуб); 
«Безліч вогнів мінилися, коливалися, наче якісь чарівні ліхтарі справляли там свій химерний 
танець» (О. Донченко); «Багато людей сидять на килимках і п’ють з великих піал чудовий 
напій з маринованих черешень» (О. Гончар); 2) коли підмет і присудок роз’єднані в реченні 
другорядними членами, напр.: «Більшість гуртків Палацу піонерів і школи готувалися до 
республіканської олімпіади» (Л. Смілянський). Підтримують узгодження присудка з 
підметом у множині означення та підрядні означальні частини речення при підметі, напр.: 
«Ввечері приїхали останні дві команди, які беруть участь у змаганнях»; 3) при включенні у 
підмет числівників два, три, чотири та ін. на позначення невеликої кількості чогось. При 
цьому роль кожного предмета більш помітна, на що і вказує множина: «Два хитрих мудрого 
не переважать» (приказка); 4) при бажанні підкреслити активність кожного діяча: «Але 
більшість повставали — кожен зайнятий своїм» (А. Головко); 5) при наявності 
прикметників або дієприкметників в іменній частині складеного присудка: «Решта п’ять 
[коней] були такі дикі й злі, що до них ніхто не наважувався підступити» (З. Тулуб); 
Більшість контрольних робіт були перевірені. 

Вибір форми присудка, зумовлений дією названих чинників, є рекомендованим, а не 
регламентованим, тому допускається відхилення від названих рекомендацій. Так, у множині 
вживається присудок при підметі із словами обмежувального значення — «Тільки три баби 



лишились при нім» (М. Коцюбинський); у множині стоїть присудок при підметі, що передає 
приблизну кількість — «Більш як 68 тисяч комуністів героїчно билися в партизанських 
загонах» (Комуніст України); в однині вживається присудок при дистантному розташуванні 
підмета — «Решта підрозділів полку з гарматами й мінометами, з кіньми й возами, зі всім 
складним бойовим господарством ринула з високого насипу» (О. Гончар); форму однини має 
дієслово-зв’язка, коли іменна частина складеного присудка виражена прикметником чи 
дієприкметником: «Тут же, на Данькове щастя, більшість було таких же босих, як він сам» 
(О. Гончар). 

Щоб переважило формально-граматичне чи смислове узгодження, досить одного 
чинника, проте нерідко одночасно діють два і більше. Наприклад, однорідність підметів і 
підрядна означальна частина речення при підметі сприяють узгодженню присудка з 
підметом за змістом: «Більшість командирів та політпрацівників, що, ставши в цеп, вели 
атакуючих, полягли смертю хоробрих» (О. Гончар). Препозиція присудка і вираження 
підмета кількісними числівниками на позначення великої кількості впливають на 
формально-граматичне узгодження присудка з підметом: «А за нею гналася в беззвучнім 
тупотінні тисяча тисяч лісовиків» (Г. Хоткевич). 

Разом з тим варто наголосити, що в усіх стилях сучасної української мови переважає 
змістовий принцип узгодження присудка з підметом, тобто при підметах з кількісним 
значенням присудок має форму множини. 

 
 


