
 Тема 1.Відмінювання числівників 

 Тема 2.Складні випадки відмінювання числівника 

Особливості відмінювання числівників 

та вживання їх у діловому мовленні 

Спостереження показують, що чи не найбільше помилок у мовленні 

допускається саме у відмінюванні числівників. Для засвоєння цієї теми слід 

пам’ятати, що всі числівники поділяються на два розряди: кількісні (виражають 

кількісну характеристику предметів, відповідають на 

питання скільки?) і порядкові (означають порядок при лічбі, відповідають на 

питання котрий?). 

Порядкові числівники відмінюються за родами, числами й відмінками, як 

прикметники: другий – другого, другому. У складених порядкових числівниках 

відмінюється лише останнє слово: сімдесят сьомого, тисяча 

дев’ятсот дев’ятого року. 

Кількісні числівники відмінюються за такими типами: 

Перший тип – числівник один. Він відмінюється за родами, числами, 

відмінками подібно до прикметників твердої групи: одного, одному, одним, (на) 

одному/-ім. 

Другий тип відмінювання становлять числівники два, три, чотири, 

багато, кілька, стільки, а також всі збірні. Вони відмінюються за зразком: 

Н. три чотири багато 

Р. трьох чотирьох багатьох 

Д. трьом чотирьом багатьом 

З. трьох(три) чотирьох (чотири) багатьох (багато) 

О. трьома чотирма багатьма (багатьома) 

М. на трьох на чотирьох на багатьох 

Треба пам’ятати, що в орудному відмінку вживається форма трьома, 

але чотирма (без ь), багатьма і багатьома. 

Третій тип – це відмінювання числівників від п’яти до вісімдесяти 

(крім сорока), кільканадцять, кількадесят відмінюються як п’ять (у складних 

числівниках п’ятдесят – вісімдесят відмінюється тільки друга 

частина). Наприклад: 



Н. п’ять сім п’ятдесят 

Р. п’яти семи (сімох ) п’ятдесяти (п’ятдесятьох) 

Д. п’яти(ьом) семи (сімом) п’ятдесяти (п’ятдесятьом) 

З. п’ять(п’ятьох) сім (сімох) п’ятдесят (п’ятдесятьох) 

О. п’ятьма(ьома) сьома (сімома) п’ятдесятьма (п’ятдесятьома) 

М. (на) п’яти(ьох) семи (сімох) п’ятдесяти (п’ятдесятьох) 

Числівники цієї групи можуть також відмінюватися, як і збірний 

числівник п’ятеро. У формах орудного відмінка сьома, вісьма є так само 

закінчення -ма, як і в інших числівників, але воно злилося з кінцевим 

приголосним основи: сьом + ма, вісьм + ма. 

Тут є кілька характерних рис: 

1) в усіх відмінках, крім називного, допускаються паралельні форми; 

2) у назвах десятків (п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят) в 

українській мові змінюється лише друга основа (п’ятдесяти, п’ятдесятьма, на 

п’ятдесяти, п’ятдесятьох); 

3) у числівниках шість, сім, вісім при відмінюванні відбувається чергування 

голосного і з е, о: шести, семи, восьми, але в орудному відмінку: шістьма, 

сьома, вісьма; 

4) у числівниках – назвах десятків, не пишеться м’який 

знак: п’ятдесят, шістдесят...; 

5) у числівниках одинáдцять, чотирнáдцять наголос такий, як і в дванáдцять, 

тринáдцять і т.д., а в сімдесят, вісімдесят - як у п’ятдесят, шістдесят; 

6) у слові шістнадцять спрощення -стн- на письмі не передається. 

Четвертий тип – це відмінювання числівників сорок, дев’яносто, сто, які в усіх 

непрямих відмінках мають закінчення -а (крім знахідного, де зберігається 

форма називного відмінка). 

У складних числівниках від двохсот до дев’ятисот, а 

також кількасот змінюються обидві частини: перша – як 

числівник два або п’ять, друга – як іменник місто в множині. Пишуться вони 

разом. 

Н. три міста триста п’ять міст п’ятсот 

Р. трьох міст трьохсот п’яти міст п’ятисот 



Д. трьом містам трьомстам п’яти містам п’ятистам 

З. три міста триста п’ять міст п’ятсот 

О. трьома містами трьомастами п’ятьма містами п’ятьмастами (п’ятистами) 

М. (на) трьох містах трьохстах п’яти містах п’ятистах 

Тільки числівник двісті в називному відмінку має своєрідну форму (це 

колишня двоїна). 

Числівники тисяча, мільйон, мільярд відмінюються, як іменники відповідної 

відміни й групи. 

У дробових числівниках чисельник відмінюється, як відповідний кількісний 

числівник, а знаменник - як порядковий. Причому після чисельника дві, три, 

чотири знаменник ставиться у формі називного відмінка множини, а 

після п’ять і більше – у формі родового множини: дві треті (частини), три 

п’яті (частини), чотири десяті (частини), дев’ять десятих (частин). 

Домашнє завдання: ст.47, впр.154. 
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