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Якого роду абревiатури?
Прийнято вважати, що граматичний рiд абревiату-

ри потрiбно визначати за родовою належнiстю її
стрижневого слова. Вона буває чоловiчого, жiночого чи
середнього роду, пор.: ТЮГ чол. р. за стрижневим сло-
вом театр; ЗМОП чол. р. за стрижневим словом загiн;
НБУ чол. р. за стрижневим словом банк; ЧАЕС, СЕС
жiн. р. за стрижневим словом станцiя; МАУ жiн. р. за
стрижневим словом асоцiацiя; МВС, МЗС серед. р. за
стрижневим словом мiнiстерство. Напр.: …у липнi
НБУ вже викупив на мiжбанку понад 1,3 мiльярда до-
ларiв (Дзеркало тижня, 19.07.–1.08.2008); Усього за
150 метрiв вiд центрального пляжу Запорiжжя СЕС ви-
явила холерний вiбрiон (Україна молода, 10.07.2008);
МВС урегулювало проблему з виробником закордонних
паспортiв (Україна молода, 11.07.2008). Проте на гра-
матичний рiд ранiше вживаних (ЖЕК, ВАК) i багатьох
нових абревiатур (ТУМ, ВАТ, ЗАТ, МОЗ, МОН,
Мiнфiн, Мiн’юст тощо) впливає їхня форма. Тi з них,
що закiнчуються на приголосний, уживають здебiль-
шого як iменники чоловiчого роду, хоч їхнє стрижневе
слово жiночого (пор.: ЖЕК i житлово-експлуатацiйна
контора; ВАК i Вища атестацiйна комiсiя) або серед-
нього роду (пор.: ТУМ i Товариство української мови;
ВАТ i вiдкрите акцiонерне товариство; ЗАТ i закрите
акцiонерне товариство; МОЗ i Мiнiстерство охоро-
ни здоров’я; МОН i Мiнiстерство освiти i науки;
Мiнфiн i Мiнiстерство фiнансiв; Мiн’юст i Мiнiстер-
ство юстицiї). Напр.: В очiкуваннi ухвалення Закону
про азартнi iгри Мiнфiн зайнявся вдосконаленням нор-
мативної бази щодо грального бiзнесу (Україна молода,
16.07.2008); Мiн’юст зацiкавлений у тому, щоб ство-
рювати новi установи утримання засуджених блоково-
го типу, ураховуючи всi вимоги безпеки (Україна моло-
да, 17.07.2008). Абревiатури на голосний -о незалежно
вiд форми роду стрижневого слова мають значення
середнього роду, пор.: СІЗО i слiдчий iзолятор; РНБО
i Рада нацiональної безпеки i оборони. Напр.: Лук’я-
нiвське СІЗО через два-три роки «випишуть зi сто-
лицi» (Україна молода, 17.07.2008).

Родова ознака деяких нових абревiатур неоднакова
в усному й писемному професiйному мовленнi. Зокре-
ма, ПДВ (педеве) в усному вжитку має значення се-
реднього роду, бо наприкiнцi вимовляють голосний е,
а в писемному за стрижневим словом податок ця аб-
ревiатура чоловiчого роду, напр.: Продаж залишкiв ме-
талобрухту: що буде з вхiдним ПДВ; Чи вiдшкодують
iз бюджету вiд’ємний ПДВ продавцям молока, м’яса в
живiй вазi (Все про бухгалтерський облiк, 29.11.2007,
стор. 16, 36).

Отже, граматичний рiд одних абревiатур визнача-
ють за стрижневим словом їхнiх розгорнутих назв, а
iнших – за їхньою формою.

Три незабутнi i три незабутнiх зустрiчi
В українському вжитку читаємо i чуємо два довгi

роки i два довгих роки, три незабутнi зустрiчi i три
незабутнiх зустрiчi, чотири лiтнi вечори i чотири
лiтнiх вечори. Дехто сприймає прикметникове озна-
чення у формi родового вiдмiнка множини як помил-
ку, бо воно не узгоджене з iменником. Проте вживан-

ня такого означення в сполуках iз числiвниками два,
три, чотири – не помилка, а спадок вiд попереднiх
перiодiв розвитку української мови. Воно з’явилося
пiд впливом сполук iз числiвником п’ять i бiльше. Чо-
му? А тому, що цей числiвник у називному-знахiдно-
му вiдмiнку, на противагу числiвникам два, три, чоти-
ри, керує iменником, а саме потребує залежного iмен-
ника у формi родового вiдмiнка множини, напр.: п’ять
днiв, шiсть вечорiв, сiм книжок. Із ним узгоджується
прикметникове означення, пор.: п’ять сонячних днiв,
шiсть довгих вечорiв, сiм цiкавих книжок. Ця форма
означення поширилася ще в староукраїнськiй мовi на
сполуки iз числiвниками два, три, чотири, незважаю-
чи на те, що в них уже було означення у формi назив-
ного вiдмiнка множини. Ось так з’явилося не узгодже-
не з iменником означення у формi родового вiдмiнка
множини в сполуках на зразок два щасливих роки, три
незабутнiх зустрiчi. 

У сучаснiй українськiй лiтературнiй мовi обидвi
форми прикметникового означення в сполуках iз
числiвниками два, три, чотири – правильнi й активно
вживанi. Обмежень у виборi якоїсь iз двох вiдмiнко-
вих форм немає. Практики вiдзначають лише пере-
важне вживання означення у формi називного
вiдмiнка множини з iменниками жiночого роду (двi
маленькi дiвчинки; три бурхливi рiчки) й означення у
формi родового вiдмiнка множини – з iменниками чо-
ловiчого та середнього роду (два вишиваних рушники;
чотири українських села). Проте це не означає, що з
другою формою означення такi iменники не можуть
поєднуватися. Правильно вживати двi маленькi
дiвчинки i двi маленьких дiвчинки; три бурхливi рiчки
i три бурхливих рiчки; два вишиваних рушники i два
вишиванi рушники; чотири українських села i чотири
українськi села. 

П’ятеро жiнок iз телесерiалу…
У пiдручниках i посiбниках з української мови за-

значено, що збiрнi числiвники вибiрково поєднуються
з iменниками, серед яких подано iменники середнього
роду – назви недорослих iстот (двоє лошат, п’ятеро
качат, десятеро гусят) i предметiв (троє вiкон, четве-
ро колiс, п’ятеро вiдер), чоловiчого роду на позначення
осiб чоловiчої статi (двоє воякiв, семеро смiливцiв) та
множиннi iменники (двоє ворiт, восьмеро саней, троє
ножиць). Тут же застерiгають, що збiрнi числiвники не
сполучаються з назвами осiб жiночої статi. Проте мов-
на практика, насамперед української перiодики, ос-
таннiм часом спростовує це застереження, пор.: Попри
те що головних героїнь у телесерiалi «Вiдчайдушнi до-
могосподарки» номiнально четверо, де-факто цент-
ральними зiрками iсторiї є п’ятеро жiнок (Україна
молода, 8.04.2010); За словами журналiста, свiдками
побиття стало троє дiвчат, якi сидiли на лавцi непо-
далiк (Україна молода, 15.04.2010). Однi вважають
такi вживання ненормативними, iншi вбачають у них
початок нової тенденцiї у використаннi збiрних
числiвникiв. Чи стануть вони звичними i нормативни-
ми? Поживемо – побачимо. 
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