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Як відомо, ступеньовані прикметники в українській мові творяться двома способами: 
синтетичним та аналітичним. Для більшості якісних прикметників характерні обидві 
варіантні форми. Однак певній кількості лексем не властиве синтетичне творення форм 
вищого та найвищого ступеня вияву ознаки. Це стосується, зокрема, відносних 
прикметників, уживаних у значенні якісних: оксамитовий (голос), туманна (промова), а 
також багатьох прикметників типу шановний, роботящий та ін. 

Синтетичні форми, давніші за своїм походженням, трапляються частіше, проте 
аналітичні варіанти мають ширшу сферу застосування. Синтетичні форми ступеньованих 
прикметників переважають у текстах різних функціональних стилів. Аналітичні варіанти 
мінімально використовуються в художньому стилі, частотність їх вживання посилюється у 
публіцистичному і науковому стилях. Вибір тієї чи іншої форми прикметника залежить від 
його ролі в реченні. В усіх книжних стилях переважають синтетичні форми, що виконують 
функцію означення. Ця функція властива також і аналітичним формам, вживаним у 
науковому стилі. Творча манера автора, його індивідуальний стиль, характер наукового 
тексту зумовлюються використанням синтетичних форм з присудковим значенням. Для 
публіцистичного стилю характерна атрибутивна функція всіх ступеневих форм 
прикметника. 

Словосполученням, утвореним компаративом або суперлативом, властива предикативна 
функція. Як правило, такі конструкції побребують після себе форми родового або знахідного 
відмінка: Часом думає Решетняк: хто щасливіший на світі за людину? (О. Гончар); Приємно 
відчувати себе рівним з справжнім чоловіком і не просто рівним, а навіть трішечки вищим за 
нього (П. Загребельний). 

Для синтетичних форм суперлативних прийменникових словосполучень характерна, 
окрім предикативної, ще й атрибутивна функція. Остання властива таким поєднанням 
лексем, які в сучасній українській літературній мові не допускають повторення тих самих 
або подібних слів. Щоб уникнути тавтології у сполуках даного типу, опускають одне з 
якісно означуючих слів: Так ми називали.. наймолодшу з моїх сестер (П. Загребельний), а не 
«наймолодшу з моїх молодших сестер». Атрибутивна функція властива також і тим 
синтетичним суперлативним прийменниковим конструкціям, які містять посилання на 
виділення одного з однорідних предметів, що характеризуються найвищою мірою 
інтенсивності ознаки: « своїй справі Сергій віртуоз, один з найкращих молодих операторів 
(О. Гончар). 

Однак ступеньовані прикметники, абстрактні за своїм характером, не можуть 
диференційовано передати градацію ознаки. Отже, морфологічний спосіб не спроможний 
забезпечити всі випадки вираження інтенсивності ознаки предмета. 

Прикметникові компаративні фразеологічні одиниці (фразеологічний рівень) та 
індивідуально-авторські порівняння (синтаксичний) виступають також засобами вираження 
рівня ознаки, закладеної в предметі. Пор.: старий як світ; мокрий як хлющ; червоний як рак; 
злий, як шершень; синій, як терен; [вуха] лапаті, як капуста; високий, як спис (О. Гончар); 
[крок] кривий, як корч (М. Бажан); рудий, мов шершень (М. Стельмах); руда, як сонце; 
високий, наче сонце полудня (Л. Костенко); [чоботи] важкі, як гирі; сивий, як лось; [чоло] 
жовте, як віск (Б. Олійник); легкий, мов пух кульбаби; біла, наче цвіт лілеї (Д. Павличко); 
високе, як зеніт (О. Богачук). 

Перша група словосполучень виразно представляє собою прикметникові фразеологічні 
компаративні одиниці, які виражають або реальну ситуацію порівняння (червоний як рак), 
або ж посилення ознаки поза таким конкретним зіставленням (мокрий як хлющ). 

Другу групу складають індивідуально-авторські порівняння, так звані вільні синтаксичні 
словосполучення з компаративним значенням, порівняльний компонент яких базується на 



основі асоціативних зв’язків: а) за характерною внутрішньою ознакою предмета: злий, як 
шершень; б) за подібністю форми: [вуха] лапаті, як капуста; [крок] кривий, як корч та ін.; 
в) за параметричними даними: високий, як спис та ін.; г) за колористичною 
характеристикою предмета: сивий, як лось; синій, як терен; [чоло] жовте, як віск; біла, 
наче цвіт лілеї та ін. 

Якщо прикметникові компаративні фразеологічні одиниці у більшості своїй 
двокомпонентні структури (стрижневе слово та порівняльний член), то індивідуально-
авторські порівняння за своїм складом такою однорідністю не відзначаються. Вони можуть 
бути двочленними (тяжкий, мов лом; злий, як шершень), тричленними, в яких 
порівняльний член ускладнений узгодженим означенням (кругле, як волове око), 
неузгодженим означенням (високий, наче сонце полудня; легкий, мов пух кульбаби; біла, 
наче цвіт лілеї та ін.). 

Деякі вільні синтаксичні словосполучення з компаративним значенням, окрім 
стрижневого слова, мають означуване: [вуха] лапаті, як капуста; [чоло] жовте, як віск та 
ін. Порівняльні звороти можуть різнитися стрижневим словом: руда, як сонце і гарна, як 
сонце; рудий, мов шершень і злий, як шершень. 
Вибір варіантної форми певною мірою залежить від того, яку з рис, властивих предмету 

порівняння, мовець вважає домінантною, характерною при зіставленні. 
Спостереження над поетичними та прозовими творами показують, що в них частіше 

вживаються індивідуально-авторські порівняння, а не усталені, загальновідомі 
прикметникові компаративні фразеологічні одиниці. 

Отже, інтенсивність ознаки, властивої предмету, може виявлятися на різних мовних 
рівнях, зокрема морфологічному, синтаксичному, фразеологічному. Серед засобів 
вираження рівня ознаки важливе місце займають ступені порівняння, прикметникові 
компаративні фразеологічні одиниці, а також індивідуально-авторські порівняння з 
компаративним значенням, частота вживання яких певною мірою зумовлена 
функціональним стилем. 

 


