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З ЧИСЛІВНИКАМИ ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ 
 

В українській мові означення, виражене прикметником, прикметниковим займенником або 
дієприкметником, узгоджується з іменником у числі, роді та відмінку, напр.: могутні, 
пружні два крила. Але пригадайте відомі рядки М. Рильського: «У щастя людського два 
рівних є крила». Як бачимо, при одній формі іменника можуть вживатися різні відмінкові 
форми означення — у словосполученнях з числівником два (а також три, чотири) допустимі 
форми називного-знахідного та родового множини. Пор. ще: «Приїхали звідкись два 
американські офіцери» (О. Довженко); «Три чорні танки з-за горба вилазять» (М. Бажан) та 
«Немов два сонця, два карих ока в тишині заходило» (В. Сосюра). Такі ж паралельні форми 
означень при кількісно-іменному сполученні з числівниками два, три, чотири існують і в 
російській та білоруській мовах. У давньоруській мові при числівнику два вживалась форма 
двоїни іменників та узгоджуваних з ними означень, напр.: «то выведеть свободьна моужа 
два» («Руська правда»); «тии бо два храбра # св#тославлича» («Слово о полку Ігоревім»). Та 
вже тоді двоїна втрачала своє значення, яке змінювалось значенням множинності, форми 
двоїни витіснялись формами множини, внаслідок чого відбулось об’єднання двох типів 
відмінювання — при числівнику два та при числівниках три, чотири, де закономірно 
вживались форми множини. Сформувалась специфічна причислівникова форма іменника у 
сполученні з числівниками два, три, чотири, при яких означення вживалось у множині. Всі 
ці процеси набули дальшого розвитку в староукраїнській мові. 

Найдавніші пам’ятки староукраїнської мови, зокрема українські грамоти XIV-XV ст., 
засвідчують, як правило, узгоджувані форми називного-знахідного означень, іноді 
зберігаючи форми двоїни у сполученнях з числівником два, які, проте, вже мають множинне 
значення: «по два гроша широкая, два хресты серебная, две земли пусты лежать, за тыи двh 
селищи, наши двh доли». Саме з XV ст. в українських грамотах фіксуються перші поодинокі 
приклади з родовим множини означення: «двh кормчи вольныхъ у Кобрыни». Чітко 
визначається позиція таких означень — обов’язково після кількісно-іменного сполучення із 
значенням знахідного відмінка. Пізніше, в ділових документах XVI-XVII ст., зростає 
кількість прикладів вживання родового множини означення при іменнику з числівниками 
два, три, чотири. Вже вимальовується перевага конструкцій з іменником чоловічого або 
середнього роду: «два пушкари тамошнихъ, два браты старшихъ, комины два мурованы(х)», 
не виключені вони і при іменниках жіночого роду: «салетры в~ [2] бочъки полныхъ, двh 
городнє старыхъ». 

Водночас поширюються запозичені з системи відмінювання при числівнику п’ять 
кількісно-іменні сполучення з родовим множини іменника та означення при числівниках два, 
три, чотири. Такі конструкції звичайні при описах замків, маєтків, списках майна, речей, 
наприклад, в описах Кременецького, Чернігівського замків, актових документах 
Житомирського, Бориспільського міських урядів: котловъ малыхъ два, окон дви малыхъ, 
женни(х) суко(н) две лю(н)скихъ, коней два рыжи(х), за копъ тры литовскихъ. Подібні 
випадки є свідченням тенденції до уніфікації іменних форм при всіх числівниках. Показовий 
щодо цього приклад з Пирятинських актових книг: «порукавичного дали таляров тридцять, 
і его пани таляров два дали»; «...дали порукавичного таляров тридцять и панh его два 
таляри»; «дhтсм их дали три полталяри». Подібне змішування форм іменників при 
числівниках спостерігається і при збірних числівниках в Пирятинських актових книгах: 
«порток синhх двоє притертих» та «на обои двери сhнечнии сталисмо» або «я двоє казан# 
розный учынилемъ (І. Галятовський) та «послове двоє были простые и ненаучоные» 
(З. Копистенський). 

Характерно, що нові форми родового множини означень засвідчуються і набувають 
поширення в текстах ділового письменства — грамотах, актах міських урядів, описах замків 
найбільш наближених до народнорозмовної мови. У текстах релігійного змісту, наприклад 



Учительних євангеліях та полемічних творах XVI-XVII ст., таких письменників, як 
Л. Зизаній, З. Копистенський, І. Величковський, І. Галятовський, І. Вишенський та ін., 
кількісно-іменні словосполучення з означенням у родовому множини відсутні. 

З XVIII ст. намічається тенденція до звуження використання форми родового множини 
означення, який фіксується майже виключно при іменниках чоловічого та середнього роду; 
при іменниках жіночого роду практично відсутня ця форма в препозиції та між числівником 
та іменником. У ділових документах типу реєстрів, описів майна ще поширені конструкції з 
іменником і означенням у родовому множини при числівниках два, три, чотири, напр.: 
«отдаем... роструханов два, кубкув позлоцhстих два, ложок двh позлоцhстих» («Пирятин-
ські актові книги»). 

У сучасній українській літературній мові немає певних розмежувань у використанні тієї 
або іншої форми означення при кількісно-іменних сполученнях з числівниками два, три, 
чотири — обидві вважаються нормативними і не несуть якихось семантичних відмінностей. 
Хоча, на противагу російській мові, в українській вживання конструкції з означенням у 
родовому множини обмежене. Виробилась тенденція до використання цієї форми лише у 
словосполученнях з іменниками чоловічого та середнього роду в позиції між числівником та 
іменником. Деякі означення, як, наприклад, ці, ті, всі, кожні, інші, останні, перші, наступні, 
вживані перед кількісно-іменними сполученнями (причому з будь-якими числівниками), 
надають перевагу називному-знахідному відмінку множини, в той час як цілий, якийсь 
тяжіють до форм родового множини. Однак й це витримується не послідовно, пор.: 
розмовляли цілих три години і цілі два роки. Родовий множини означення в кількісно-
іменних сполученнях з числівниками два, три, чотири більш поширений у творах 
письменників, які походять з території середньонаддніпрянських, слобожанських і степових 
говорів, і зустрічаються дуже рідко в творах письменників з південно-західних областей. 

Звичайно варіантність форм означень в таких сполученнях намагаються пояснити 
різницею семантичних відтінків, тобто називний-знахідний означення використовується, 
коли підкреслюється якісна характеристика, при перевазі кількісного відтінку — родовий 
множини. Проте дані сучасної української мови, як і староукраїнської, не дають підстав для 
виділення подібних семантичних відтінків. 

Основним фактором, який сприяв появі родового множини означення при кількісно-
іменних словосполученнях з числівниками два, три, чотири, була втрата двоїною свого 
значення і утворення в результаті цього синтаксично нерозкладної кількісно-іменної 
сполуки. Отже, паралельність цих форм пояснюється перш за все факторами граматичними, 
зумовленими історичними причинами. 
 


