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В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 

Прикметники від географічних назв мають різні способи утворення в залежності від 
структури самих топонімів. 

 
І. Прикметники від топонімів на -івк-а, -анк-а, -енк-а, -инк-а, -уватк-а, -авк-а, -к-а 
Якщо назви населених пунктів закінчуються на -івк-а (-ївк-а, -овк-а), -анк-а, -енк-а, 

-инк-а, -уватк-а, -авк-а, то прикметники утворюються від основ після випадіння морфеми -
к-а за допомогою простого суфікса -ськ-ий: Корені́вка — корені́вський, Королі́вка — 
королі́вський, Корсуні́вка — корсуні́вський, Коржі́вка — коржі́вський, Корю́ківка — 
корю́ківський, Ру́банка — Ру́банський, Тепля́нка — тепля́нський, Весня́нка — весня́нський, 
Волося́нка — волося́нський, Вільня́нка — вільня́нський, Преображе́нка — преображе́нський, 
Успе́нка — Успе́нський, В’я́зенка — в’я́зенський, Со́винка — со́винський, Чапли́нка — 
чапли́нський, Гарбузи́нка — гарбузи́нський, Бережи́нка — бережи́нський, Зли́нка — 
зли́нський, Лозува́тка — лозува́тський, Ясинува́тка — ясинува́тськии, Скелюва́тка — 
скелюва́тський, Бугрува́тка — бугрува́тський, Полта́вка — полта́вський, Гу́савка — 
гу́савський, Ги́рявка — ги́рявський, Стри́жавка — стри́жавський. 

Від топонімів цієї структури прикметники зрідка утворюються і за іншими моделями: 
1) за допомогою суфікса -ецьк-ий при випадінні суфікса -к-а: Попі́вка — попове́цький, 
Па́влівка — павлове́цький, Жме́ринка — жмерине́цький, Спри́сівка — сприсіве́цький, 
Ві́льшанка— вільшане́цький, Ка́м’янка — кам’яне́цький, Лі́тинка — літине́цький, Миха́йлівка 
— михайлове́цький, Ришні́вка — ришніве́цький, Чи́жівка — чижове́цький; 2) за допомогою 
складного суфікса -івськ-ий при випадінні суфікса -к-а; Тру́женка — тру́женівський, 
Катери́нка — катери́нівський; 3) за допомогою суфікса -анськ-ий (-янськ-ий) при 
випадінні суфіксів -инк-а, івк-а: Грузи́нка — грузя́нський, Черпи́гівка — черпижа́нський, 
Ру́динка — рудня́нський; 4) за допомогою суфікса -анськ-ий (-янськ-ий) із збереженням 
морфеми -к-а, яка змінюється в -ч-а: Мазурі́вка — мазурівча́нський. 

За походженням та сферою поширення вони є діалектними і сприймаються як 
відхилення від літературної норми та виступають варіантами до закономірних попі́вський, 
па́влівський, жме́ринський, спри́сівський, вільша́нський, ка́м’янський, лі́тинський, 
миха́йлівський, ришні́вський, чижі́вський, тру́женський, катери́нський, грузи́нський, 
черпи́гівський, ру́динський, мазурі́вський. 

Переважна більшість прикметників від топонімів на -к-а, що приєднується 
безпосередньо до топонімічного кореня, утворюється в літературній мові за допомогою 
простого суфікса -ськ-ий після випадіння морфеми -к-а: Лисогі́рка — лисогі́рський, Ве́рбка 
— ве́рбський, Банду́рка — банду́рський, Бо́лгарка — бо́лгарський, Аджа́мка — аджа́мський, 
Краснобі́рка — краснобі́рський та ін. 

Закріпилися в літературній мові прикметникові форми, утворені за допомогою 
суфікса -инськ-ий від основ з морфемою -к-а: Алу́пка — алу́пкинський, Шо́стка – 
шо́сткинський. 

Ввійшла в літературний вжиток і частина прикметників, що утворилися за 
допомогою суфікса -івськ-ий від основ на -к-а: Ру́дка — ру́дківський, Ту́рка — ту́рківський, 
Земля́нка — землянкі́вський, Кри́чка — кричкі́вський, Побере́жка — побере́жківський, 
Курі́нька — курінькі́вський. 

Закономірними є також прикметники, утворені за допомогою складного суфікса -
анськ-ий від назв на -чк-а, -шк-а. Звук к перед суфіксом -анськ-ий випадає: Лу́чка — 
луча́нський, Краси́чка — красича́нський, Мая́чка — маяча́нський, Кімли́чка — кімлича́нський, 
Гру́шка — груша́нський. 

Відхиленням від літературної норми є поодинокі діалектні форми, утворені від 
топонімів на -к-а за допомогою складного суфікса -анськ-ий (-янськ-ий). Приголосний, що 



стоїть перед -к-а, зберігається, а суфікс -к-а перед -анськ-ий (-янськ-ий) випадає: 
1) Слобі́дка — слободя́нський, Ру́дка — рудя́нський; 2) за допомогою суфікса -ецьк-ий при 
випадінні -к-а: Ве́рбка — вербе́цький, Сті́нка — стіне́цький, Га́лка — гале́цький; 3) суфікса -
анськ-ий, що приєднується безпосередньо до морфеми -к-а, яка при цьому переходить в -ч-
а: Бі́лка — білча́нський, Тулу́шка — тулуща́нський; 4) за допомогою суфікса -ицьк-ий при 
випадінні -к-а: Бро́нька — брони́цький. 

 
II. Прикметники від топонімів на -ок 
У сучасній українській літературній мові прикметники від топонімів на -ок 

утворюються за кількома зразками, які мають приблизно однаковий ступінь поширеності і 
відповідають закономірностям літературного словотвору: 

1) за допомогою складного суфікса -івськ-ий від основ з суфіксом -ок при 
випадному о: Усо́к — ускі́вський, Свіро́к — свіркі́вський, Райо́к — райкі́вський, Вовчо́к — 
вовчкі́вський, Ставо́к — ставкі́вський, Млино́к — млині́вський, Бужо́к — бужкі́вський (пор. 
поодинокі утворення типу Межи́ток — межи́тівський); 

2) за допомогою простого суфікса -ськ-ий від основ на -ок при злитті морфем -ок і -
ськ-, що дають звукосполучення -оцьк-ий: В’язіво́к — в’язіво́цький, Городо́к— городо́цький, 
Довжо́к — довжо́цький, Студено́к — студено́цький, Підвисо́ке — підвисо́цький, Корчуно́к 
— корчуно́цький; 

3) за допомогою простого суфікса -ськ-ий при випадінні -ок: Корчуно́к — 
корчу́нський, Студено́к — студе́нський, Переши́йок — переши́йський, Кореньо́к — 
коренськи́й, Лозіво́к — лозівськи́й, Жолобо́к — жолобськи́й; 

4) за допомогою складного суфікса -анськ-ий (-ян-ськ-ий) при випадінні -ок: 
Пере́лісок — переліся́нський, Жолобо́к — жолоб’я́нський, Городо́к — городя́нський (пор. 
поодинокі утворення типу Підвисо́ке — підвисоча́нський). 

Це говорить про неусталеність та ненормованість словотворення у прикметників від 
топонімів на -ок. Тому утворення та вживання цієї групи прикметників регламентується 
словниками. 

 
III. Прикметники від топонімів на -ищ-е 
Неусталеністю та ненормованістю характеризується й словотворення прикметників 

від назв на ищ-е: 
1) основа топонімів з морфемою -ищ-е + складний суфікс -анськ-ий: Бу́дище — 

будища́нський, Га́тище — гатища́нський, Городи́ще — городища́нський, Се́лище — 
селища́нський, Пруди́ще — прудища́нський, Короти́ще — коротища́нський, За́ймище — 
займища́нський, Тирими́ще — тиримища́нський; Скирти́ще — скиртища́нський, Пари́ще — 
парища́нський; 

2) основа топонімів з морфемою -ищ-е + складний суфікс -енськ-ий: Літови́ще — 
літови́щенський, Монастири́ще — монастири́щенський, Копи́ще — копи́щенський, 
Городи́ще — городи́щенський, Бу́дище — бу́дищенський; 

3) основа топонімів з морфемою -ищ-е + простий суфікс -ськ-ий, на межі між якими 
виникає звукосполучення -иськ-ий, що передається на письмі: Со́шище — со́шиський, 
Жо́рнище — жо́рниський, Лу́тище— лу́тиський, Засе́лище — засе́лиський. 

Всі три моделі відповідають закономірностям літературного словотворення. І хоч 
найпоширенішими і форми на -анськ-ий, проте прикметники на -енськ-ий та -ськ-ий також 
властиві всім сферам української мови. Тому вживання прикметників від топонімів на -ищ-е 
визначається здебільшого словниками, довідниками. При наявності словотворчих варіантів 
перевага надається формам на -анськ-ий. 

 
IV. Прикметники від топонімів на -щин-а 

Від топонімів на -щин-а прикметники утворюються за трьома моделями приблизно 
однакового поширення. 



Найчастіше вживаються утворення з простим суфіксом -ськ-ий: Черне́щина — 
черне́щинський, Моско́вщина — моско́вщинський, Козе́льщина — козе́льщинський, 
Іскрискі́вщина — Іскрискі́вщинський, Гладкі́вщина — гладкі́вщинський, Лісі́вщина — 
лісі́вщинський. 

Досить активними і поширеними є форми з складним суфіксом -анськ-ий, перед 
яким випадає морфема -ин-а топонімічної основи: Діді́вщина — дідівща́нський, 
Королі́вщина — королівща́нський, Макси́мівщина — максимівща́нський, Сахно́вщина — 
сахновща́нський, Ру́нівщина — рунівща́нський, Яснопі́льщина — яснопільща́нський, 
Гра́бщина — грабща́нський, Гу́рщина — гурща́нський. 

Часто трапляються й прикметники з простим суфіксом -ськ-ий, перед яким морфема 
-щин-а випадає: Біля́вщина — біля́вський, Гу́барівщина — гу́барівський, Жа́лківщина — 
жа́лківський, Сама́рщина — сама́рський, Сарна́вщина — сарна́вський, Я́стребщина — 
я́стребський, Са́ївщина — са́ївський. 

Відповідають закономірностям літературного відтопонімічного словотворення 
прикметники типу Козе́льщина — козельщи́нський і Гра́бщина — грабща́нський. Проте 
утворення типу Біля́вщина — біля́вський міцно закріпилися не лише в усно мовних стилях, 
але й у офіційно-ділових та наукових. І хоч за структурно-семантичними ознаками в 
літературній мові перевагу слід надавати формам типу Черне́щина — черне́щинський, проте 
й інші утворення від назв на -щин-а мають міцні місцеві традиції, а тому, вживаючи той чи 
інший топонім, треба орієнтуватися на засвідчені в словниках і довідниках форми. 

 
V. Прикметники від топонімів на -их-а 

Неусталеними виявляються також прикметникові утворення від топонімів на -их-а. 
Найпоширенішими є форми з простим суфіксом -ськ-ий при збереженні в твірній 

основі морфеми -их-, яка разом з -ськ- утворює звукосполучення -ськ-ий: Лепети́ха — 
лепети́ський, Радчи́ха — радчи́ський, Кова́лиха — кова́лиський, Шаули́ха — шаули́ський, 
Потопи́ха— потопи́ський, Зала́тиха — зала́тиський. 

Таким же ступенем поширеності характеризуються і прикметники, утворені за 
допомогою складного суфікса -вськ-ий від основ на -их-а: Вощили́ха — вощили́хівський, 
Шама́ниха — шама́нихівський, Дрозди́ха — дрозди́хівський. 

Досить активними, хоч і менш поширеними, є прикметники на -анськ-ий від основ 
на -их-: Коляди́ха — колядиша́нський. 

Найповніше нормі літературного словотворення відповідають прикметники типу 
Кова́лиха — кова́лиський, їм треба надавати перевагу при новоутвореннях та словотворчому 
варіюванні. Проте не слід штучно утворювати нові форми замість узвичаєних на -івськ-ий 
та -анськ-ий. 

 
VI. Прикметники від топонімів на -к-и 

Якщо топоніми закінчуються на -к-и після приголосного основи, то прикметники 
утворюються за допомогою складного суфікса -івськ-ий із збереженням морфеми -к- у 
складі твірної основи: Хрипки́ — хрипкі́вський, Тіньки́ — тінькі́вський, Погрібки́ — 
погрібкі́вський, Плиски́ — плискі́вський, Сушки́ — сушкі́вський, Стрілки́ — стрілкі́вський, 
Садки́ — садкі́вський, Пайки́ – пайкі́вський, Маськи́— маські́вський, Маньки́ — 
манькі́вський, Лужки́ — лужкі́вський, Лопатки́ — лопаткі́вськии, Лазірки́ — лазіркі́вський, 
Кишеньки́ — кишенькі́вськии, Гриньки́ — гринькі́вський, Галушки́ — галушкі́вський. 

У розмовно-побутовому мовленні трапляються поодинокі випадки відхилення від 
цього правила, зумовлені діалектним словотвором та місцевою традицією. До них належать 
форми: 

1) із складним суфіксом -анськ-ий: Ставки́ — ставча́нський, Хижки́ — 
хижча́нський; 

2) із простим суфіксом -ськ- і наголошеним закінченням -ий при випадінні -к-и: 
Копанки́ — копанськи́й, Вечірки́ — вечірськи́й, Федірки́ — федірськи́й; 



3) з простим суфіксом -ецьк-ий при випадінні -к-и: Язвинки́ — язвине́цький, Різьки́ 
— різе́цький. 

В офіційно-діловому мовленні їм відповідають прикметники на -івськ-ий: Хижки́ — 
хижкі́вський, Копанки́ – копанкі́вський, Язвинки́ — язвинкі́вський, Зіньки́ – зінкі́вський. 

Якщо топоніми на -енк-и за походженням є назвами певного роду, утвореними від 
відповідних прізвищ чи прізвиськ на -енк-о, то незалежно від місця наголосу відтопонімічні 
прикметники утворюються за допомогою складного суфікса -івськ-ий при збереженні 
морфеми -енк- у складі твірної основи: Косенки́ — косенкі́вський, Котенки́ — 
котенкі́вський, Марченки́ —марченкі́вський, Петренки́ — Петренкі́вський, Сліпченки́ — 
сліпченкі́вський, Сіренки́ — сіренкі́вський, Москале́нки — москале́нківський, Левченки́ — 
левченкі́вський, І́щенки — і́щенківський. 

Розмовно-побутове мовлення відбиває деякі відхилення від цього правила, викликані 
традицією та аналогією. Це прикметники: 

1) із простим суфіксом -ськ-ий і випадним -к-: Думенки́ — думе́нський, Хоменки́ — 
хоме́нський, Дмитренки́ — дмитре́нський; 

2) із складним суфіксом -анськ-ий і збереженою морфемою -к- у складі твірної 
основи: Бабенки́ — бабенча́нський. 

В офіційно-діловому стилі їм, як правило, відповідають форми на -івськ-ий: Хоменки́ 
— хоменкі́вський, Бабенки́ — бабенкі́вський. 

У топонімах на -чки перед складним суфіксом -анськ-ий випадає -к-: Кринички́ — 
кринича́нський, Бочечки́ — бочеча́нський, Річки́ — річа́нський, Бочки́ — боча́нський, 
Кімли́чки — кімлича́нський. 

Від переважної більшості топонімів на -к-и з ненаголошеним закінченням 
прикметники утворюються за допомогою складного суфікса -івськ-ий при збереженні 
морфеми -к- в складі твірної основи: Тере́шки — тере́шківський, Поло́шки — поло́шківський, 
Обло́жки — обло́жківський, Поді́лки — поді́лківський, Самолу́ски — самолу́сківський, 
Рома́шки — рома́шківський, Підста́вки — підста́вківський, Кли́шки — кли́шківський, Ва́лки 
— ва́лківський. 

Нечисленні відхилення від цього правила пояснюються впливом аналогії, діалектної 
системи словотворення, історичною та місцевою традицією. До них належать прикметники, 
утворені за допомогою: 

1) простого суфікса -ськ-ий при випадінні -к-: Сути́ски — сути́ський, Миху́нки 
— миху́нський, Ви́шеньки — ви́шенський; 

2) складного суфікса -енськ-ий при випадінні -к-: Рогі́зки — рогі́зенський; 
3) складного суфікса -анськ-ий при збереженні -к- у складі твірної основи: Кві́тки — 

квітча́нський, Бі́рки — бірча́нський, Помі́рки — помірча́нський; 
4) складного суфікса -инськ-ий при збереженні -к-и складі твірної основи: Рі́пки — 

рі́пкинський; 
5) простого суфікса -ицьк-ий при випадінні -к-: Бі́лки — біли́цький, Шала́нки — 

шалани́цький. 
Одні з цих малопоширених форм проникають в літературну мову, в офіційно-ділову 

сферу і міцно закріпляються там: П’ятиха́тки — п’ятиха́тський, Рі́пки — рі́пкинський. Інші 
живуть лише в діалектному мовленні, допускаючи в офіційно-діловій мові відповідні 
варіанти зі складним суфіксом -івськ-ий: пор. Рогі́зки — розм. рогі́зенський, 
оф. рогі́зківський; Семере́ньки — розм. семере́нський, оф. семере́нківський, Скоморо́шки — 
розм. скоморо́ський, оф. скоморо́шківський. Тому утворення та вживання прикметників від 
топонімів на -к-и з ненаголошеним закінченням визначається словниками та довідниками. 

Отже, прикметники зі складним суфіксом -івськ-ий при збереженні морфеми -к- у 
складі твірної основи — така сучасна тенденція в словотворенні похідних від топонімів на -
к-и. 
 


