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                       Числівник як частина мови 

Числівник – це повнозначна частина мови, яка означає абстрактно-

математичну кількість, кількість предметів при їх лічбі і виражає ці значення в 

граматичній категорії відмінка, а в деяких випадках - роду і числа. У реченні 

виконує функцію означення, підмета або додатка. Числівник відповідає на 

питання скільки? котрий? котра? котре? котрі?: п’ять яблук, п’ять 

помножити на п’ять. 

Розрізняються дві сфери вживання числівників: 1) самостійне вживання (у 

випадках позначення математичної кількості: два додати два; 2) несамостійне 

вживання (поєднання з іменниками, які називають обчислювальні предмети: два 

дні, десять років. 

Числівники становлять сформований ряд слів, точно визначений і кількісно 

обмежений: за допомогою різних комбінацій обмеженої кількості лексичних 

одиниць забезпечується вираження  необмежених кількостей предметів. Такими 

є числівники один – десять, одинадцять – дев’ятнадцять, двадцять – 

вісімдесят, сорок, дев’яносто, сто, двісті – дев’ятсот, тисяча, мільйон, 

мільярд і деякі інші числівники на позначення великих чисел. 

До цього ряду слів за номінативною функцією належать «слова, які 

називаються лічильними іменниками», «лічильними словами» (В.В. 

Виноградов), або іменниками: одиниця, двійка, трійка, четвірка, п’ятірка,              

десятка, сотня та ін. Ці слова належать до іменників, тому що вони мають 



граматичні категорії роду, числа й відмінка, а також означають не абстрактну 

кількість, а назву кількості, яка поєднує це значення з назвами предметів. 

Порівняйте:  слово три є числівником, бо воно має значення абстрактного 

числа. Це слово однозначне. Його значення вичерпується вказівкою числа. 

Слово трійка – назва кількості, поєднана з назвами предметів – є 

іменником. Це слово має кілька значень:  

1) цифри і числа три; 

2) шкільної оцінки; 

3) гральної карти; 

4) трьох коней, запряжених в один екіпаж; 

5) чоловічого костюма, який складається з піджака, жилета й штанів; 

6) керівна група, комісія з трьох осіб [ СУМ,8,270-271  ]. 

З морфологічної точки зору числівники мають такі властивості:  майже всі 

вони позбавлені категорії числа; більшість із них не має категорії роду; при 

відмінюванні числівників є свої особливості; з синтаксичного погляду 

числівники відрізняються тим, що вони поєднуються тільки з іменниками, 

утворюючи нерозкладні словосполучення,  які виступають одним членом 

речення ( два дні, дві ночі, дві доби тощо); прикметники не можуть виступати 

при них в ролі означення; у реченні числівники виконують функцію означення: 

другий день;  Була лише одна тривала перерва (Собко); підмета:  В нічну 

розвідку пішло четверо (М. Олійник).; додатка: шість поділити на три; 

Знайшли їх трьох в  долині ( Яновський.); присудка:  Відстань до школи була 

кілометрів сім, і учнів підвозив шкільний автобус ( Газ.). 

                      Розряди числівників 

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на                     

1) кількісні: означено-кількісні, неозначено-кількісні; 2) порядкові. 

                     Кількісні числівники 

                     Означено-кількісні числівники 

Означено-кількісні числівники поділяються на власне кількісні і дробові. 

 



                     Власне кількісні числівники 

Власне кількісні числівники означають певну кількість однорідних 

предметів, або абстрактне число в цілих одиницях (вісім ділиться на два, сім 

днів, два градуси, дві третіх площі, два гектари і ін.). 

До цієї групи належать 40 одиниць: 1) назви чисел першого десятка (один – 

десять); 2) назви чисел другого десятка (одинадцять – дев’ятнадцять); 3) назви 

десятків ( двадцять, тридцять, сорок, п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, 

вісімдесят, дев’яносто); 4) назви сотень (сто, двісті, триста, чотириста, 

п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот); 5) назви більших кількостей 

(тисяча, мільйон, мільярд і ін.). Від цих числівників утворюються всі інші 

числові назви: двадцять сім, сорок один, тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ять.                                                     

Власне кількісні числівники поєднуються з іменниками, що означають 

предмети, які піддаються лічбі: шість книг, п’ять карбованців, два острови. 

                    Збірні числівники 

Збірні числівники означають певну кількість предметів як сукупність, як 

одне ціле: четверо дітей, семеро друзів. 

До збірних числівників належать такі утворення: двоє, троє, четверо – 

десятеро, одинадцятеро – дев’ятнадцятеро; двадцятеро, тридцятеро, а також 

обидва, обидві, обоє. Це обмежений, непродуктивний ряд. 

Від окремих збірних числівників утворюються похідні з експресивно-

оцінним (пестливим) значенням: двійко, трійко, четвірко, п’ятірко, обоєчко, які 

використовуються в розмовному мовленні та в художній літературі, наприклад: 

Коло стіни стоять двійко дівчаток (Васильченко). Через плече почепили 

Свиридові торбу, куди вліз кусень хліба, дві цибулини, сіль, п’ятірко варених 

картоплин (Яновський). 

Уживання збірних числівників обмежується певними умовами: вони 

сполучаються як найменування з іменниками – назвами осіб чоловічої статі  

(п’ятеро робітників, семеро воїнів); іменниками середнього роду – 

найменуваннями недорослих малят тварин і птахів (п’ятеро каченят, троє 

лошат); з іменниками середнього роду, які позначають неістот (п’ятеро вікон, 



двоє озер, троє імен); з окремими іменниками, які набувають у формі множини 

значення збірності (двоє коней, четверо овець, семеро гусей). Тільки за 

допомогою збірних числівників виражається кількісна ознака по відношенню до 

предметів, позначуваних іменниками, які вживаються тільки в множині: двоє 

саней, четверо ножиць, троє воріт. 

Строгою вибірковістю зв’язків відмічені числівники обидва, обидві, обоє, 

тому що вживання їх безпосередньо залежить від родових і числових 

характеристик іменників: обидва студенти, обидві студентки, обоє дверей. 

Числівник обоє може вживатися із значенням кількісного показника в 

сполученні з іменниками – найменуваннями осіб однієї або різної статі: Соломія 

і Остап…обоє вискочили на берег (Коцюбинський). Обоє, і писар, і старшина, 

вивалилися з саней у сніг  ( Васильченко). 

Не сполучаються збірні числівники з іменниками жіночого роду – назвами 

осіб (робітниця, вчителька, студентка, сусідка, героїня і под.); з іменниками 

чоловічого  і жіночого роду – назвами неживих предметів: завод,  банк, країна, 

пісня. Винятком є слово дівчата: двоє дівчат, двійко дівчаток, але дві жінки. 

Додаткове експресивно-оцінне значення може знімати ці обмеження щодо 

сполучуваності з іменниками жіночого роду. Збірні числівники найчастіше 

вживаються в розмовному та художньому стилях і не властиві науковому та 

офіційно-діловому. 

                                   Дробові числівники      

Дробові числівники означають кількість, що складається з певного числа 

частин цілого ( дві третіх учнів, одна четверта суходолу). 

Дробові числівники утворюються з власне кількісного числівника ( у 

чисельнику) і порядкового числівника ( у знаменнику): одна сьома кілометра, 

шість десятих центнера. 

Власне кількісні числівники можуть поєднуватися з дробовими: три цілих і 

сорок п’ять сотих гектара. В математиці такі числа називаються мішаними. 

Дробові числівники представляють сполуку називного відмінка кількісного 

числівника ( кількість частин – чисельник дробу) з родовим відмінком множини 



або називним відмінком однини порядкового числівника жіночого роду (назви 

частин – знаменник дробу): три (Н.в.) п’ятих (Р.в. мн.), двадцять одна (Н.в.) 

сота (Н.в.порядк.). 

До дробових числівників належать півтора, півтори, півтораста, які є 

позначенням кількостей, що складаються з цілого і його половини. Похідність 

цих слів із «поль вътора», « поль въторы», «поль вътора ста» у наш час не 

усвідомлюється. Названі числівники сполучаються тільки з такими іменниками, 

які є назвами одиничних предметів, обчислювальних як у цілих, так і в дробових 

одиницях (година, метр і ін.): півтора метра, півтори години. Числівник 

півтора вживається при іменниках чоловічого й середнього роду: півтора дня, 

півтора села; числівник півтори – при іменниках жіночого роду: півтори 

діжки, півтори ягоди. За значенням до цих числівників приєднується слово пів, 

яке функціонує як перший компонент багатьох складних слів: півхвилини, 

півогірка, півдня, півлітра, пів’яблука,  пів-Києва. Однак, у деяких складних 

словах компонент пів (напів) не має кількісного значення: півострів, 

напівлежати. 

Дробові числівники, на відміну від власне кількісних, можуть сполучатися з 

матеріально-речовинними й абстрактними іменниками, які не піддаються лічбі: 

одна шоста об’єму, одна третя студентства. Іноді тут додаємо слово частина: 

одна шоста частина землі. 

Слова половина, третина, чверть є іменниками. 

                   Неозначено-кількісні числівники 

Неозначено-кількісні числівники не відбивають натурального ряду чисел. 

Обмежена група слів, яка утворює цей розряд, характеризується загальним 

значенням неозначеної, нефіксованої кількості предметів або величин. 

До неозначено-кількісних в українській мові належать такі  числівники: 

багато (небагато), мало (немало), чимало, кілька, декілька, кількадесят, 

стонадцять. Деякі з цих слів вступають в антонімічні відношення: багато – 

мало і под. 



Слова багато, небагато, мало, немало, мають форми вищого ступеня 

(більше, менше), вони не відмінюються. Незмінність, нездатність їх називати 

абстрактні числа зближує ці слова із прислівниками: багато працює, мало 

читає, а такі числівники, як скільки, кілька, декілька зближаються із 

займенниками. Неозначеними позначеннями чисел виступають тільки 

числівники кількадесят, кількасот, кільканадцять і под., які використовуються 

в розмовному мовленні. 

Неозначено-кількісні числівники можуть сполучатися з іменниками, які не 

піддаються лічбі (матеріально-речовинні, абстрактні та ін.): багато металу, 

мало пшениці, чимало снігу. 

У реченні неозначено-кількісні числівники можуть виступати  обставиною 

дії, коли вони вживаються в ролі прислівника (відносяться до дієслова): багато 

говорить, чимало написали. 

У функції неозначено-кількісних слів виступають нумералізовані 

іменники: безліч птахів, сила людей, тьма народу, маса питань. 

                     Порядкові числівники 

Порядковими числівниками називаються слова, які означають порядок 

однорідних предметів при лічбі: перший день, друге питання, п’ята доба. 

Порядкові числівники виступають у ролі означення іменників і узгоджуються з 

ними в роді, числі, відмінку. Відповідають на запитання котрий? котра? котре? 

котрі? 

Ці слова є своєрідними. З одного боку вони прилягають до числівників, бо 

утворюються від кількісних: п’ять – п’ятий, сім – сьомий і т.д.; у більшості 

випадків мають порядкове значення. З іншого боку, вони близькі до 

прикметників за своїми граматичними ознаками: їм властиві категорії роду, 

числа і відмінка, виражені у формах залежності – узгодження з іменниками; вони 

мають спільну з прикметниками систему відмінювання, в реченні виступають в 

ролі означення; іноді в слововживанні деякі порядкові числівники набувають 

якісного значення, що обумовлено фразеологічно: перша скрипка, у треті руки, 

на другому плані. У зв’язку з цим в лінгвістиці існує два підходи до цих слів:      



1) традиційно їх прийнято включати до порядкових числівників; 2) за 

формально-граматичними ознаками їх відносять до розряду порядкових 

прикметників. Ми будемо дотримуватися традиційного підходу. 

Майже всі порядкові числівники утворюються від відповідних кількісних за 

допомогою закінчень -ий, -а, -е: п’ять – п’ятий (п’ята, п’яте), шість – шостий 

(шоста, шосте). Від числівників один, два порядкові числівники утворюються 

від інших основ: перший, другий. Числівники три, чотири  при утворенні 

порядкових змінюють основи: третій, четвертий. 

Від сорок порядковий числівник утворюється за допомогою суфікса -ов і 

закінчень -ий, -а, -е: сорок- ов-ий (сорок-ов-а, сорок-ов-е). Від числівників 

тисяча, мільйон, мільярд – за допомогою суфікса -н-: тисячний, мільйонний, 

мільярдний. 

У складних числівниках закінчень -ий, -а, -е  набуває лише останнє слово: 

сто сорок восьмий, тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ятий, дві тисячі десятий. 

Не в усіх випадках словоформи типу третій, п’ятий і под. мають 

«порядкове»  значення. У складі дробових числівників ( дві п’ятих, три восьмих, 

шість десятих) другий компонент ( п’ятих, восьмих, десятих) означає загальну 

кількість частин, на які предмет поділено, а кількісний числівник ( у чисельнику) 

позначає частину від загальної кількості в тих самих одиницях безвідносно до 

порядку слідування: дві частини з п’яти ( дві п’ятих). 

Не мають «порядкового» значення слова другий, третій, четвертий і под. у 

конструкціях з кількісно-зіставними відношеннями між їх частинами, 

з’єднаними сполучником а: Посадили чотири саджанці. Три прийнялися, а 

четвертий усох. Тут слово четвертий можна замінити «а один усох», тобто 

говоримо не про порядковість, а про один предмет у зіставленні з сукупністю 

однорідних предметів. Близькість порядкових числівників з кількісними 

проявляється і в тому, що кількісні числівники часто вживаються в значенні 

порядкових: будинок двадцять вісім ( замість будинок двадцять восьмий), 

квартира дванадцять (замість квартира дванадцята). 

 



                        

                       Групи числівників за будовою 

За будовою та особливостями творення числівники поділяються на три 

групи: прості, складні і складені. 

Простими називаються числівники з одною кореневою основою. До 

простих числівників належать: 1) назви чисел першого десятка (один – десять); 

числівники сто, тисяча, сорок, мільйон, мільярд, нуль; 2) збірні числівники: 

обоє, двоє, троє, шестеро, восьмеро, десятеро, двійко, трійко, четвірко, 

п’ятірко; 3) неозначено-кількісні числівники: кілька, багато, мало, декілька, 

чимало; 4) порядкові числівники, співвідносні з простими кількісними: третій, 

сьомий, десятий і ін. 

Складними називаються числівники, утворені від двох числівникових 

основ: 1) назви чисел другого десятка (одинадцять – дев’ятнадцять); 2) назви 

десятків ( двадцять – дев’яносто), крім сорок; 3) назви сотень (двісті – 

дев’ятсот); 4) деякі збірні (обидва, одинадцятеро, дванадцятеро); 5) дробові 

(півтора, півтораста); 6) неозначено-кількісні (кількадесят, кільканадцять, 

кількасот); 7) порядкові числівники, співвідносні з кількісними складними: 

вісімдесятий, семисотий. 

У групі складних числівників  назви другого десятка та назви десятків, що 

закінчуються на -дцять (- надцять) вимагають окремого пояснення. У деяких 

підручниках ( Украинская граматика; Волох О.Т. та ін. Сучасна українська мова)  

читаємо, що вони належать до простих числівників. Чому виникла така 

розбіжність у їх класифікації? Справа в тому, що  ці числівники (від одинадцяти 

до дев’ятнадцяти)  виникли шляхом зрощення сполучень простих числівників 

від одного до дев’яти  і «на десятє» (тобто «зверх десяти»; десятє – форма 

давнього місцевого відмінка), а числівники двадцять – тридцять – із сполучень 

«два десяти», «три десяти» (десяти – форма називного відмінка двоїни). У наш 

час ці числівники осмислюються як утворені суфіксами -надцять і –дцять           

(  ці елементи в результаті різних фонетичних і морфологічних перетворень 

набули статусу суфіксів у структурі складних за первісним складом числівників). 



Тому в морфології  української мови віднесеність їх до розряду простих поки що 

не має міцної традиції. Ми також відносимо їх до складних, оскільки вони 

справді історично складаються з двох основ «два на десятє» і т.д. 

Числівники типу п’ятдесят – вісімдесят  становлять зрощення простих 

числівників з архаїчною формою  десят  ( родовий відмінок множини 

числівника десять), а числівник дев’яносто мислиться як «дев’ять до ста». 

Числівники двісті, триста, чотириста і півтораста утворилися злиттям 

сполучень «дъві + съті» – двісті) – називний відмінок двоїни; три ста 

(називний відмінок множини) і т.д. Числівники п’ятсот – дев’ятсот є 

сполученням простих числівників і родового відмінка множини числівника сто. 

Складеними називаються числівники, які складаються з двох і більше 

простих чи складних числівників, окремо взятих, які слідують у певному 

порядку: сорок два, сорок три, п’ятдесят чотири, тисяча сто сорок вісім. 

У шкільній практиці розрізняють лише два структурних типи числівників – 

прості і складені, а складні розглядаються як прості, оскільки дітям важко 

вичленувати їх давні компоненти, які ми називали. 

Окрему групу складених числівників становлять дробові числівники: одна 

друга, п’ять шостих і ін., які складаються з двох слів – власне кількісного і 

порядкового. 

Числівники в сполученні з іншими словами служать для творення складних 

іменників і прикметників: сорокаріччя, чотирикутний, п’ятдесятирічний і ін. 

Числівник  пів- (напів-, полу-) у сполученні з іменниковою основою утворює 

складні іменники й прикметники: південь, південний, полукіпок, напівдикий і ін. 

Складні іменники й прикметники, першою частиною яких є числівники, 

пишуться разом. 

                     Граматичні категорії числівників 

Граматичні категорії у різних числівників проявляються по-різному. 

Порядкові  числівники характеризуються категоріями роду, числа й 

відмінка, які є словозмінними  категоріями (тобто, ці числівники змінюються за 

родами, числами і відмінками, як і прикметники). У реченні порядкові 



числівники виступають у ролі означення до іменників, з якими вони 

пов’язуються граматичним зв’язком узгодження: п’ятий день, п’ята година, 

п’яте дерево; п’ятого дня, п’ятої години, п’ятого дерева і т.д. 

Кількісні дробові й збірні числівники характеризуються майже повною 

відсутністю в них ( за окремими винятками) категорії роду, числа при наявності 

категорії відмінка. 

Категорії роду вони не мають тому, що позначають  назви позбавлених 

предметності кількісних понять, а категорії числа тому, що вони своїм 

лексичним значенням виражають кількість. 

Категорія роду як словозмінна проявляється в числівнику один (одна, одно, 

одне); два (дві), обидва (обидві) – тільки в жіночому та чоловічому роді. Як 

класифікаційна категорія роду наявна в числівників тисяча, мільйон, мільярд, 

нуль. Для цих числівників характерні також  категорії числа й відмінка. Дехто з 

мовознавців неправомірно зараховує ці слова до іменників, позбавляючи їх 

практичного значення.  

Зберіг залишки роду невідмінюваний числівник півтора (півтори): півтора 

дня, півтори доби. 

Категорія числа проявляється в числівниках один (одні), нуль (нулі), тисяча 

(тисячі), мільйон (мільйони), мільярд (мільярди) і под. 

Категорія відмінка властива усім числівникам, за винятком неозначених 

мало, чимало і дробових півтора, півтори. 

                  Синтаксичні особливості числівників 

За характером поєднання числівників з іменниками вони поділяються на дві 

групи: або узгоджуються з іменниками, або керують ними. Розглянемо такі 

групи числівників:  

1) числівники один, одна, одно (одне), одні узгоджуються з іменниками в 

числі й відмінку, а в однині – і в роді, як прикметники: одного стола, однієї 

книжки, одного дерева. Числівник одні сполучається тільки з іменниками, які 

вживаються в множині: одні двері, одні сани, одні ножиці, одні ворота. (Пор.: 



одні дерева – тут не числове значення, а видільне – самі дерева): В саду ростуть 

одні дерева. В класі сидять одні дівчата;  

2) числівники два, три, чотири,  знаходячись у називному  чи в 

знахідному відмінку, поєднуються з означуваними іменниками називного 

відмінка множини ( у ряді випадків з наголосом родового відмінка однини): два 

столи, три будинки, чотири книжки. Числівники два (дві), крім того, 

узгоджуються з іменником у роді: дві книжки, два журавлі, два відра. 

Означення, яке входить до складу словосполучення, може мати форму називного 

або родового відмінка множини: дві старі (старих) груші, три нові (нових) 

будинки. 

Числівники два, три, чотири не сполучаються з іменниками, що не 

піддаються лічбі (гордість, радість, значення, повітря та ін.), що мають тільки 

форму множини (вечорниці, сани, фінанси), а також з іменниками четвертої 

відміни ( лоша, теля, дитя, курча, ягня). Для їх переліку вживаються збірні 

числівники: двоє телят, четверо курчат, п’ятеро ягнят. Можна вживати 

звороти такого типу: чотири штуки телят, три голови великої рогатої худоби; 

  3) числівники п’ять, шість, сім та ін. керують іменниками в родовому 

відмінку множини: п’ять днів, шість будинків; п’яти днів, шести будинків; 

 4) числівники тисяча, мільйон, мільярд та ін. керують родовим відмінком 

множини: тисяча студентів, тисячі студентів; форму родового відмінка 

множини мають іменники, що сполучаються з іменниками кількісного значення: 

пара, десяток, сотня, сила, маса: пара чобіт, десяток груш, сотня овець, сила 

народу;  

5) дробові числівники вимагають від іменника родового відмінка однини: 

дві третіх відпустки, півтора відра; при іменниках з числовим значенням 

половина, третина, чверть іменники вживаються в родовому відмінку однини 

або множини: половина зарплати, чверть години, третина книжки, третина 

книжок, чверть завдань; 



 6) із збірними числівниками іменники вживаються у формі родового 

відмінка множини: двоє телят, п’ятеро ягнят; з неозначено-кількісними також 

вживаються в родовому відмінку множини: багато учнів, кілька студентів;  

7) при числівниках обидва, обидві іменник вживається у формі називного 

відмінка множини: обидва студенти, обидві студентки;  

8) при складених числівниках іменники вживаються у формі, яка 

підпорядковується останньому компонентові числівника: тридцять п’ять 

кілометрів; вісімдесят п’ять робітників, вісімдесят три робітники, сто 

двадцять вісім учнів; 

9) у датах назви місяців вживаються тільки в родовому відмінку: перше 

(число місяця) лютого, першого лютого, першому лютого, з першого лютого, з 

Восьмим березня і т.д.; 

10) мішані числа, що включають у себе елементи з половиною, з чвертю 

керують називним відмінком множини, якщо вони стоять при числівниках два, 

три, чотири: два з чвертю метри, два з половиною кілограми; інші мішані 

дроби, в яких назва дробу приєднана до цілого числа сполучником і, керують 

тільки родовим відмінком однини: п’ять і одна п’ята кілометра, вісім і сім 

дев’ятих гектара. 

Числівники в називному відмінку ( а при назвах неістот також у знахідному) 

разом з іменниками утворюють неподільні сполучення, які в реченні виступають 

в ролі одного члена: Сто чоловік розмістилися в залі (підмета). 

У сучасній українській мові вживаються числівники, слабо пов’язані з 

іменниками: Олімпіада – 80, Граматика – 80, Ту – 154 і ін.; 

11) порядкові числівники завжди узгоджуються з іменниками: третій 

день, перший екзамен, сотий випуск, перша вчителька, перше вікно. 

                         Відмінювання числівників 

З погляду відмінювання числівники поділяються на 10груп: 

1) числівник один, одна, одно (одне) відмінюються, як займенник той, 

та, те: 

 



Н. один                         одно( -е)            одна                      одні 

Р. одного                                                 однієї (одної)       одних 

Д. одному                                                одній                    одним 

З. один (одного)          одно (-е)              одну                     Н. або Р. 

О. одним                                                  однією (одною)    одними 

М. (на) одному (-ім )                                одній                    одних 

2) числівники два, три, чотири мають у непрямих відмінках однакові форми, 

крім знахідного і орудного відмінків, а числівник два в називному відмінку має 

ще й окрему форму жіночого роду: 

Н. два        дві               три                       чотири 

Р. двох                           трьох                   чотирьох 

Д. двом                          трьом                   чотирьом 

З. Н. або Р.                    Н. або Р.               Н. або Р. 

О. двома                        трьома                 чотирма 

М. (на) двох                   трьох                   чотирьох 

3) числівники п’ять – десять, одинадцять – дев’ятнадцять, двадцять, 

тридцять, п’ятдесят – вісімдесят становлять один тип відмінювання: 

Н. п’ять                             сім                         вісім 

Р. п’яти (п’ятьох)              семи (сімох)         восьми (вісьмох) 

Д. п’яти (п’ятьом)              семи (сімом)         восьми (вісьмом) 

З. п’ять (п’ятьох)               сім (сімох)           вісім (вісьмох) 

О. п’ятьма ( п’ятьома)       сьома (сімома)    вісьма (вісьмома) 

М. (на) п’яти (п’ятьох)       семи (сімох)        восьми (вісьмох) 

 

Н. шістнадцять                                                п’ятдесят 

Р. шістнадцяти (шістнадцятьох)                     п’ятдесяти (п’ятдесятьох) 

Д. шістнадцяти (шістнадцятьох)                     п’ятдесяти (п’ятдесятьом) 

З. шістнадцять (шістнадцятьох)                      п’ятдесят (п’ятдесятьох) 

О. шістнадцятьма (шістнадцятьома)               п’ятдесятьма (п’ятдесятьома) 

М. (на) шістнадцяти (шістнадцятьох)              п’ятдесяти (п’ятдесятьох) 



Тут виступають паралельні форми. Перші вважаються літературними, другі – 

розмовними, але обидві форми є нормою в українській мові. 

4) числівники сорок, дев’яносто, сто становлять одну групу і відмінюються 

так: 

Н.  сорок                           дев’яносто                         сто 

Р.   сорока                         дев’яноста                         ста 

Д.   сорока                         дев’яноста                         ста 

З.    Н. або Р.                        Н. або Р.                      Н. або Р. 

О.    сорока                       дев’яноста                           ста 

М. (на) сорока                  дев’яноста                           ста 

5) складні числівники двісті, триста, чотириста, п’ятсот – дев’ятсот 

змінюються в обох частинах: 

Н.   двісті                          триста                                вісімсот 

Р.   двохсот                       трьохсот                            восьмисот 

Д.   двомстам                    трьомстам                          восьмистам 

З.    Н. або Р.                       Н. або Р.                            Н. або Р. 

О.   двомастами                трьомастами                      восьмистам 

М. (на) двохстах               трьохстах                           восьмистах 

6)  числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються, як відповідні 

іменники в однині: тисяча – як іменник першої відміни мішаної групи; мільйон, 

мільярд – як іменники другої відміни твердої групи; нуль – як іменники другої 

відміни м’якої групи:  

Н. тисяча                          мільярд                             нуль 

Р.  тисячі                           мільярда                           нуля 

Д.  тисячі                           мільярду                           нулю 

З.  тисячу                           мільярд                             нуль 

О.  тисячею                        мільярдом                        нулем 

М. (на) тисячі                     мільярді                           нулі 

7)  збірні числівники двоє, троє, четверо, п’ятеро, двійко, трійко, 

п’ятірко мають окремі форми лише в називному відмінку, а в непрямих 



відмінках вони мають форми співвідносних кількісних числівників. Збірні 

числівники обоє, обидва, обидві відмінюються як числівник два (двох і. д.), бо в 

непрямих відмінках вони втрачають розрізнення роду (обоє, обох, обом і т.д.);  

8) дробові числівники відмінюються в чисельнику, як кількісні, а в 

знаменнику – як порядкові: чотири п’ятих, чотирьох п’ятих, чотирьом п’ятим і 

т.д. Числівники півтора, півтори ( ж. р.), півтораста не відмінюються. 

Якщо чисельник дробового числівника одиниця, то знаменник має форму 

жіночого роду: одна шоста, однієї шостої; якщо чисельник виражений будь-

яким іншим числівником, то знаменник має форму родового відмінка множини: 

три сьомих, трьох сьомих, трьом сьомим, три сьомих або трьох сьомих, 

трьома сьомими, на трьох сьомих. 

9) порядкові  числівники відмінюються за родами, числами й відмінками, як 

прикметники твердої групи: другий ( -е), другого, другому, другим, на другому; 

друга, другої, другій і т.д. 

Числівник третій відмінюється, як прикметник м’якої групи: третій, 

третього, третьому і т. д. 

У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова 

частина: дев’ятсот двадцять п’ятий, дев’ятсот двадцять п’ятого (…п’ятому) 

і т.д. 

10) у складених власне кількісних числівників відмінюються усі складові 

частини так, як вони відмінюються в самостійному вжитку: 

Н. сто двадцять дев’ять 

Р. ста двадцяти дев’яти (двадцятьох дев’ятьох) 

Д. ста двадцяти дев’яти  (двадцятьом дев’ятьом) 

З.  сто двадцять дев’ять (або як Р.) 

О. ста двадцятьма дев’ятьма ( двадцятьома дев’ятьома) 

М. (на) ста двадцяти дев’яти (двадцятьох дев’ятьох) 

 

 

 



 

                           Правопис числівників 

У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак не  пишеться: 

п'ятнадцять, п’ятдесят, п’ятсот. Порядкові числівники на –остий, -тисячний, 

-мільйонний, - мільярдний пишуться одним словом і перша частина в них стоїть у 

давальному відмінку (крім сто): трьохсотий, двадцятип’ятитисячний, 

двохсотп’ятдесятимільйонний. 

У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не 

змінюється: п’ятдесятий, вісімдесятий. 

На початку складних слів (прикметників, іменників)  перші чотири 

числівники мають форми одно- , дво-, три-, чотири-: двоповерховий, 

триярусний, чотирикутник. Форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються лише 

перед голосними: двохелементний, трьохактний. Усі інші числівники (крім 

сто) мають форму родового відмінка: десятиденний, сімдесятирічний (але 

стоголосий). 

                 Наголошування числівників 

Числівники одинадцять – дев’ятнадцять мають наголошений склад –на-: 

одинадцять, чотирнадцять (але одинадцятьом, одинадцятьма, одинадцятьох). 

У порядкових числівниках наголос такий, як і в кількісних, від яких вони 

утворені: п’ять – п’ятий, одинадцять – одинадцятий. Від числівників 

двадцять, тридцять наголос переходить на другу частину -дця-: двадцятий, 

тридцятий. У порядкових числівниках, утворених від двохсот до дев’ятсот, 

наголос переходить на другу частину:  двісті -  двохсотий, триста - 

трьохсотий.  

У складених порядкових числівниках кожний елемент має наголос, але 

основний наголос падає на останнє слово: сто двадцять третій. 
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