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СПІВВІДНОСНІ ПРИКМЕТНИКОВІ СУФІКСАЛЬНІ ФОРМИ 

 
У сучасній мовній практиці, зокрема в науковому і публіцистичному стилях української 
мови, часто вживаються співвідносні прикметники, з однаковим чи різним значенням, такого 
типу, як: офіційний і офіціальний, диференційний і диференціальний, емоційний і 
емоціональний, гармонійний і гармонічний, аналогійний і аналогічний, ситуаційний і 
ситуативний і под. Розглянемо на конкретних прикладах. 

О ф і ц і й н и й  —  о ф і ц і а л ь н и й: «В навушниках Сашко стає одразу 
серйозним, офіційним...» (Гончар); «Настя прохала сухо з офіційною гостинністю» 
(Васильченко); «Голос у нього був сухий, трохи аж офіційний» (Мушкетик); «Цей мотив 
знайомий мені з деяких офіційних матеріалів...» (Стельмах); «Потрібна ще одна, офіціальна 
рецензія...» (Донченко); «Зодягнений Гнат був у кітель і в галіфе, і це було його офіціальним 
костюмом...» (Г. Тютюнник); «Розмова цілком утратила офіціальний тон» (Трублаїні). 

І н д у с т р і й н и й  —  і н д у с т р і а л ь н и й: «[Він] ніби має в собі щось від 
стихії, щось таке ж велике, як навівають на людину степ або Дніпро, окутані вічними димами 
чорні індустрійні бастіони заводів...» (Гончар); «Із відсталої сільськогосподарської країни 
Україна перероджується на велику індустріальну країну...» (Остап Вишня); «Поки що менш 
знайомий письменникові [Гончареві] тип індустріального робітника» (Новиченко). 

П р о в і н ц і й н и й — п р о в і н ц і а л ь н и й: «Між ними [дівчатами і 
хлопцями], як на бульварі провінційного міста, блукали червоноармійці» (Панч); «Глухим 
провінційним містечком був Ужгород» («Літературна Україна»); «І синім холодом цвітуть 
провінціальні зорі» (Сосюра); «Куди не глянь, мальовничі групи куркулів, столичної і 
провінціальної інтелігенції» (Довженко); «Се було на вулиці перед будинком карного суду в 
однім із більших провінціальних міст» (Франко). 

П о т е н ц і й н и й — п о т е н ц і а л ь н и й: «І взагалі Софія недолюблювала 
дітей, інтуїтивно почуваючи в них якихось потенційних недругів» (Гончар); «У найбільших 
видавництвах збираються відомості про мільйони потенційних споживачів книги» 
(«Літературна Україна»); «Густа річкова система [Поділля] має потенціальні запаси 
гідроенергії» (Цюпа); «Завдання ботаніків полягає в тому, щоб розкрити і реалізувати 
потенціальні можливості дикої флори» («Ботанічний журнал») . 

П р о п о р ц і й н и й  —  п р о п о р ц і о н а л ь н и й: «В соціалістичних 
країнах діє закон планового пропорційного розвитку»; «У соціалістичній системі діє закон 
планомірного пропорціонального розвитку народного господарства» («Комуніст України») і 
под. 

Будова, словотворчі типи перелічених прикметників зумовлені тим, що вони різними 
шляхами входили в українську мову: або утворювалися на українському ґрунті від 
іншомовних іменників за допомогою певних суфіксів, або запозичалися з іншої мови, але 
при цьому набували відповідних морфологічних ознак української мови (закінчення -ий, 
звукове оформлення суфіксів тощо). 

Форми на -ціальний, -ціональний не зазнали змін на українському ґрунті, зберегли в 
основному звукову і морфологічну будову іншомовних слів. Стійкість вживання цих форм 
зумовлюється відповідними іменниками (потенціал — потенціальний, диференціал — 
диференціальний, провінціал — провінціальний), а також тим, що значення співвідносних 
прикметникових форм на -цінний та -іальний чи -іональний розмежувалися, чітко 
окреслилося їх вживання в якійсь одній сфері. 

Наприклад: професійний (той, що відноситься до якоїсь професії або до профспілки) і 
професіональний (кваліфікований, майстерний, що займається якоюсь професією), 
диференційний (різний, неоднаковий в різних умовах, той, що розмежовує; пор. мовознавчий 
термін — диференційні ознаки фонем) і диференціальний (математичний термін), 
пропорційний (той, що перебуває в певному кількісному співвідношенні або має правильні 
пропорції) і пропорціональний (в математиці залежність між змінними величинами). 



Можна думати, що коли в мові існують дві можливі співвідносні форми, значення 
яких не розрізняються, то в різні періоди розвитку літературної мови виникають тенденції до 
переважання тієї чи іншої форми. При цьому велику роль відіграє закон граматичної 
аналогії. Наприклад, найбільшу групу серед прикметників на -ій-ний становлять ті слова, 
твірною основою для яких є віддієслівні іменники на -ція: амортизація — амортизаційний, 
інкрустація — інкрустаційний, дегустація — дегустаційний, експлуатація — 
експлуатаційний і т. д. У цих прикметниках можна виділити формотворчу частину -ційний, 
яка характерна для всіх слів, утворених від іменників іншомовного походження на -ція, що 
означають не лише дію, а й поняття предмета. Так, експедиційний від експедиція: 1) поїздка 
групи осіб, 2) група учасників поїздки; проекційний — від проекція: 1) передача зображення 
на екран, 2) геометричне зображення на площині; декораційний — від декорація: 1) 
оформлення театральної сцени, 2) загальний вигляд чогось; мультиплікаційний — від 
мультиплікація: 1) спосіб знімання, 2) фільм, предмет; ілюстраційний — від ілюстрація: 1) 
дія, 2) малюнок, зображення і под. 

Під впливом продуктивності прикметникових форм на -ційний сучасна мовна 
практика надає перевагу прикметникам офіційний, провінційний, індустрійний, пропорційний, 
емоційний і под. Очевидно, ця тенденція підтримується існуванням відповідних іменників в 
українській мові: провінція, індустрія, пропорція, емоція, від яких природно на українському 
ґрунті утворюються прикметники на -ційний. 

Співвідносні прикметникові форми стають джерелом для поповнення спеціальної 
термінології. Є, наприклад, лінгвістичний термін аналогійний («Представники 
молодограматичного напряму, виходячи з невірного розуміння суті мовного розвитку, який 
вони уявляли як взаємодію і боротьбу несвідомих звукових законів і «регулюючих» 
аналогійних процесів, були неспроможні правильно розв’язати це питання» — 
«Мовознавство») і прикметник аналогічний, тобто подібний до когось, до чогось. Наприклад: 
«Аналогічний випадок був у той же час у Роменському повіті» (Леся Українка), медичний 
термін периферичний і слово з більш загальним значенням периферійний (віддалений від 
центральної території). Пор.: «Київський зоопарк багато допомагає і периферійним 
зоопаркам України» («Наука і життя»); «Травматичні пошкодження периферичних нервів 
нерідко ведуть до утворення так званих акушерських паралічів» (Доброхотова, «Хвороби 
дитячого віку»). 

Як показує сучасна мовна практика, у вживанні прикметників гармонійний і 
гармонічний не виникли нові значеннєві відтінки, ці форми взаємозамінні і тому, враховуючи 
тенденції прикметникового словотвору, можна рекомендувати форму гармонійний. Пор.: 
«Хочу співати! Розливатися гармонійними хвилями, затопляти в них усі турботи» (Франко); 
«Вона [поезія] — це гармонійний спів, Дух злагоди і миру» (Рильський). Те саме можна 
сказати і про слова емоційний та емоціональний, термінологічне і загальне значення яких не 
розмежовується. Наприклад: «При доборі того чи іншого слова ми... завжди повинні зважати 
на емоційне та виразне забарвлення слова» (Рильський); «Рідкісне по силі емоційне 
піднесення відчувається в початкових рядках поеми» (Новиченко); «Розрізняють паузи 
фізіологічні, логічні, емоціональні (чи психологічні) і випадкові» («Словник лінгвістичних 
термінів»). 

Що ж до співвідносних прикметникових форм на -ційний і -тивний, то треба 
відзначити, що в більшості випадків вони вживаються з різними значеннями. Наприклад: 
«Руйнуючи декораційні храми, Актори щось кричать в червоний партер» (Коротич); «В 
українському декоративному мистецтві настінні розписи здавна дуже поширені» 
(«Мистецтво»); «Дуже великі можливості є на індукційній електропечі» («Радянська 
Україна»); «В індукційній камері можна сушити деревини у 1,3— 1,5 раза більше, ніж у 
паровій» («Наука і життя»); «Арістотелева поетика була не догматична, а індуктивна» 
(Франко); «Емоції мають ситуативний характер, зумовлюються обставинами» («Радянська 
психологічна наука за 40 років»); «Звукова мова людини як істотна її риса принципово 
відрізняється від ситуаційної примітивної сигналізації тварин» («Наука і життя»); «Цікаво, 



що препозитивна структура порівняння у Яновського зустрічається рідше, ніж 
постпозитивна» (Білодід). Лінгвістичні терміни: позиційні фонеми, але препозитивний, 
постпозитивний. 

Помічено також, що прикметникові форми на -тивний у деяких випадках, при 
паралельному вживанні слів із суфіксом -ційний, витісняють останній. Наприклад: «У 
кожному колгоспі створено постійні меліоративні бригади і ланки...» («Радянська Україна»); 
«Серед експонатів музею різноманітний ілюстративний матеріал та багато оригінальних 
пам’яток» («Вечірній Київ»). 

Заперечувати такий процес не можна, він ділком закономірний, тому що форми на -
ційний дуже поширені, охоплюють слова з надзвичайно розгалуженим лексико-граматичним 
значенням. Коли ж виникають нові значення чи відтінки їх, зокрема у прикметниках, мова 
прагне передати їх додатковими морфологічними засобами. 

Причина наявності у мові співвідносних прикметникових форм — різний час і 
тенденції їх витворення, різні шляхи запозичення термінів. Якщо значення відносних 
прикметників не розмежовуються, то врешті у мовленні переважає вживання якоїсь однієї 
форми (пор.: офіційний, диференційний, провінційний, емоційний). 

Тут діють процеси аналогії, які зумовлюють звукове і граматичне входження 
прикметникової форми в систему української мови. 
 


