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У лексичному складі сучасної української літературної мови нараховується кількасот 
складних слів, першою частиною яких є числівники два, три, чотири. Найчисленніші серед 
цих складних слів прикметники, менш численні — іменники, ще менше зафіксовано 
числівників, прислівників і дієслів1. 

Чимало складних слів з компонентами два, три, чотири було засвідчено вже в 
українсько-іншомовних та іншомовно-українських словниках дожовтневого періоду й 
перших років після Жовтня (напр., у «Малоруско-німецькому словарі» Є. Желехівського і 
С. Недільського, у «Російсько-українському словнику» С. Іваницького і Ф. Шумлянського та 
ін.). Якихось чітких правил, за якими оформлена перша частина складних слів, у названих 
словниках не було. Автори подавали числівники два, три, чотири у тій формі, в якій вони 
були засвідчені у текстах художньої літератури чи побутували в усній розмовній мові та 
діалектах. Тому не дивно, що в згаданих словниках, а також у «Словарі української мови» 
Б. Грінченка спостерігається велика різноманітність форм числівників два, три, чотири у 
першій частині складних слів. Пор., напр., двоногий, двугранний, двухколесний, 
трехраменний, тризубий, трохсотий, чотирегранний, чотирипальцевий, чотирибокий, 
чотирохлітний та ряд інших у «Малоруско-німецькому словарі» Є. Желехівського і 
С. Недільського; двоногий, двуличний, трилітній, трьохбоковий, чотирогранястий, 
чотирьохскладовий й ін. у «Словарі української мови» Б. Грінченка; двоголовий, дворазовий, 
двадньовий, тригубий, трьохголовий і триголовий, чотириденний, чотирилітній і под. у 
«Російсько-українському словнику» С. Іваницького і Ф. Шумлянського. 
У сучасних словниках складні слова з числівниками два, три, чотири подаються згідно з 

правилами, виробленими мовною практикою й узаконеними «Українським правописом». 
За цими правилами числівники два, три, чотири можуть виступати у двох формах: у 

формі називного відмінка і в формі родового. Числівники три, чотири як компоненти 
складних слів переважно мають форму називного відмінка. Щодо числівника два, то він 
уживається лише у формі дво, яку умовно можна вважати називним відмінком, утвореним 
за аналогією до називного відмінка однини числівника середнього роду один. Голосний о в 
даному випадку виконує функцію сполучного звука. 

Складні слова з числівниками два, три, чотири у називному відмінку — специфічна риса 
української літературної мови. Для російської та білоруської літературних мов характерні 
складні слова з числівниками два, три, чотири у формі родового відмінка. Пор., напр., укр. 
двомоторний, двоповерховий, двотомник, тригодинний, трипроцентний, чотириденний, 
чотириголосний; рос. двухмоторный, двухэтажный, двухтомник, трехчасовой, 
трехпроцентный, четырехдневный, четырехголосый, білор. двух-маторны, двухпаверховы, 
двухтомнік, трохгадзінньї, трохпрацэнтны, чатырохдзенны, чатырохгалосы. 

Форми дво, три, чотири як компоненти складних слів виступають, як зазначено в 
«Українському правописі», тоді, коли друга частина складного слова починається з 
приголосного, крім слів сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний. Отож, треба говорити і 
писати дводенний, дволітровий, двокілометровий, двощогловий, тричленний, тризначний, 
трифразний, чотирилітній, чотиримісячний, чотириструнний, чотирицифровий і под. 
Однак у мовній практиці нерідко трапляються випадки, коли мовці забувають про це 
правило «Українського правопису» і помилково вживають числівники два, три, чотири у 
формі Родового відмінка. 

Форми двох, трьох, чотирьох у складних словах замість правильних дво, три, чотири 
можна зустріти і в писемній мові — у текстах художньої, публіцистичної і наукової 
літератури. Ось декілька прикладів: «Катя зірвала із стіни трьохпалий листочок» (Ільченко); 
«Чорноволоса лікарка... повільно писала рецепт на довгому папірці з трьохкутною 

                                                           
1 У шеститомному Українсько-російському словнику зареєстровано таких складних слів: прикметників — 216, 
іменників — 68, числівників — 13, прислівників — 5 і дієслів — 3. 



печаткою» (Первомайський); «За селом... похмуро здіймалась, як величезний верблюд 
двохгорба висота» (Гончар); «А по дорозі їхали трьохтонки» (Рильський); «Це була 
трьохлінійна рушниця (Шеремет); «Він почув за валом дитячий плач. Плакала трьохлітня 
дівчинка» (Кирилюк); «В’язні обурилися. Вони тільки-но повернулися потомлені після 
трьохгодинного стояння і знову надвір» (Хижняк); «Ф. Колесса наводить зразки і дає аналіз 
записів пісень XVII — початку XVIII століть, серед яких виділяє найбільш вживані 
двоколійні, триколійні та чотирьохкслінні вірші» (ж. «Народна творчість і етнографія») та 
ін. 

Такі форми зрідка потрапляють і на сторінки словників. За приклад тут можуть правити 
слова двохлітровий і двохметровий, які наводяться як ілюстрації до значень слів дво..., 
двох... у Словнику української мови, т. II, стор. 219. Щоправда, їх можна розцінювати як 
помилку, оскільки на стор. 223 цього ж Словника у реєстр винесена вже правильна форма 
двометровий. Мабуть, таку форму мало б і слово дволітровий, але у реєстр Словника воно 
чомусь не винесене. 

Отже, вживання як в усній, так і в писемній мові складних слів типу двохгорбий, 
двохрядка, двохлітровий, двохметровий, трьохзначний, трьохтонка, трьохгодинний, 
чотирьохколінний, трьохрядка, трьохпроцентний, трьохліток та ряду інших не є 
виправданим, оскільки такі форми складних слів не відповідають сучасним правописним 
нормам української літературної мови. 

У незначній частині складних слів, як відзначає «Український правопис», числівники два, 
три, чотири вживаються у формі родового відмінка. Це буває тоді, коли: 

а) Друга частина складного слова починається голосними а, о, я, є, у. Це такі слова, як 
двохаршинний, двохосьовий, двох’ярусний, двохукісний, двохадресний, двохетапний, 
трьохадресний, трьохелектродний, чотирьохактний та деякі інші. Напр.: «Зміна 
спадковості рослин — процес двохетапний» (ж. «Наука і життя»); «...грозозахисту на 
дзвіниці не було, бо сама її башта трьохярусна2, заввишки 50 м між середньою банею і 
цоколем... правила за ізолятор» (ж. «Знання та праця»). 

Проте як в усній мові, так і в писемній зрідка трапляються випадки, коли замість форм 
двох, трьох, чотирьох першою частиною таких складних слів виступають форми дво, три, 
чотири. Напр.: «Червона двоукісна конюшина недосить зимостійка» (з наукової літератури); 
«Висока триярусна стріха низько насувалася на вікна, і три димарі гордовито височіли над 
нею» (Тулуб); «Колектив Харківського електротехнічного заводу закінчив виготовлення 
першого двоякірного двигуна» (з газети). Інколи такі відхилення від усталеного правила 
зустрічаються і в словниках. Пор., напр. чотириактовий, триярусний у шеститомному 
Українсько-російському словнику, триярусний і чотириярусний як українські відповідники 
до російських слів трехъярусный і четырехъярусный у тритомному Російсько-українському 
словнику, незважаючи на те, що там же російське слово двухъярусный передається 
українським словом двох'ярусний за правилами «Українського правопису». 

б) Другою частиною складних слів є порядкові числівники сотий, тисячний, мільйонний, 
мільярдний. Тому треба говорити і писати двохсотий, двохтисячний, двохмільйонний, 
трьохсотий, трьохтисячний, чотирьохмільйонний, чотирьохтисячний. Щоправда, у 
розмовній мові, а зрідка й у писемній використовуються також складні слова з 
числівниковими формами дво, три, чотири у першій частині. Напр.: «З цього величезного 
потоку на землю потрапляє всього лише одна двомільярдна частка випромінювання, а решта 
розходиться у просторі» (з журналу). Пор. слово тритисячний як відповідник до 
російського трехтысячный у тритомному Російсько-українському словнику. До речі, при 
однотипних російських словах двухтысячный і четырехтысячный подано українські 
відповідники двохтисячний і чотирьохтисячний, що свідчить про деяку непослідовність у 
розробці словникових статей. 

Очевидно, складні слова з елементами дво, три, чотири у першій частині та словами 
сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний — у другій не суперечить нормам словотворення 

                                                           
2 Згідно з правилами «Українського правопису» § 6, п. 3, у слові трьх’ярусний треба писати апостроф. 



української літературної мови, тому вони й потрапляють у сучасні словники. 
в) Другою частиною складних слів є прикметники, а першою — складені числівники з 

компонентами два, три, чотири. Напр.: двадцятидвохрічний юнак, сорокадвохгодинний 
тиждень, п’ятдесятитрьохкілометровий канал, сімдесятичотирьохгодинний страйк і под. 
Вживання у розмовній мові складних слів, у яких першою частиною є складені числівники з 
компонентами дво, три, чотири у формі називного відмінка, а другою — прикметники, 
типу двадцятичотиригодинний страйк, двадцятидворічний стаж і под. є порушенням 
літературної норми. 

г) Другою частиною складних слів є прикметники або іменники, першою — складні 
числівники двісті, триста, чотириста. Напр.: двохсотрічна давність, двохсотсильні 
трактори, двохсотпудовий урожай, двохсоттисячна армія, двохсотріччя, 
трьохсотголосий хор, трьохсотвольтова лампа, трьохсотлітня сосна, чотирьохсотлітній 
дуб, чотирьохсотлітня історія та багато інших. У розмовній мові інколи можна почути й 
такі форми, як двосотріччя, двосотлітній, трисотліття, чотирисотліття або 
чотирисотліттям3 та ін. 

Отже, при користуванні у мові складними словами з числівниками два, три, чотири в 
першій частині потрібно пам’ятати правила «Українського правопису» і послідовно 
дотримуватись їх у мовній практиці. 
 

                                                           
3 Такі форми складних слів пропонував уживати Російсько-український словник АН УРСР (1937), однак в 
українській літературній мові вони не прищепилися. 


