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Мова постійно реагує на мінливі умови життя суспільства, на зміну його ідеалів, вимог. 
Мовні смаки й оцінки впливають насамперед на функціонування загальновживаної лексики. 
Тут особливо помітні зміни стилістичного характеру питомих словотвірних засобів, загальні 
мовні тенденції активізації одних і згасання інших способів словотворення. У сучасній 
українській літературній мові простежується процес розширення функціональної семантики 
певних суфіксів, що спричинює варіантне вираження тих самих прикметникових ознак. 
Збільшується частота вживання прикметників із суфіксом -ов-, що розглядається як 
характерний вияв словотвірної синоніми. Разом з тим необхідно звернути увагу і на ті 
важливі мовні моменти, які регулюють або регулювали до певного часу участь 
функціонально однопланових суфіксів у творенні відносних прикментиків. 

Вживання суфікса -ов- у словотвірному процесі завжди пов’язувалося з обов’язковим 
збереженням кінцевих приголосних окремих суфіксів. Перед суфіксом -ов- видозміна цих 
звуків є необхідною умовою словотвірного процесу. Тому в словотворенні відносних 
прикметників суфікс -ов- репрезентує здебільшого випадки, коли твірні основи мають 
форманти -к-, -ок-, -ик-/-ник-, -ак-, -ечк-, наприклад: казка — казковий, світанок — 
світанковий, містечко -містечковий. Окремих коментарів вимагають умови творення 
прикметників від віддієслівних за походженням іменників жіночого роду — назв дій, 
утворених за допомогою суфікса -к- (пересадка), а також іменників жіночого роду на -иц(я) 
(дільниця). Для них донедавна характерним було творення похідних із суфіксом -н-. 

Сьогодні спостерігаємо інші тенденції, наприклад, прикментик, утворений від іменника 
виставка, функціонує переважно з суфіксом -ов-: виставковий (тут виникненню форми з -ов- 
сприяв ще й процес відмежування від російської мови). Незаперечною умовою формування 
відносних прикметників на -ов- є  також цілком виразна тенденція до уникнення не 
властивого звуковій структурі слова збігу приголосних, що характерне для похідних від 
запозичених іменників (оркестровий). 

У 80-х і навіть на початку 90-х pp. XX ст. прикметники з суфіксом -ов- вживалися 
здебільшого в науковому стилі. Сьогодні ж вони виявляють тенденцію 
загальнолітературного поширення. Книжний характер слів із суфіксом -ов- нейтралізується. 
Цей процес помітний і в словотворенні відносних прикметників, які вживаються як синоніми 
до моделей, утворених за допомогою суфіксів -и-, -очи-: аеропортовий (пор.: аеропортний), 
оперовий (пор.: оперний), полюсовий (пор.: полюсний). Ці форми відсутні у Словнику 
української мови в 11-ти томах, в Орфографічному словнику. Проте деякі з них уживаються 
у творах українських класиків, наприклад: «Пливли згадки про модних тенорів і баритонів, 
сопрано і контральто, критики модних опер і оперових будинків, вирази ентузіазму до 
голосів і для співацьких гонорарів» (М. Грушевський). 

Сьогодні динаміка мовних норм визначається не сферою художнього стилю, що було 
характерне, наприклад, для XIX ст. чи першої половини XX ст., а сферою засобів масової 
інформації. Тут відбуваються живомовні процеси, виразно простежуються тенденції 
розвитку мови. У мові газет 90-х pp. особливо помітне функціонування прикметників з 
суфіксом -ов-: «Витіснення однією мовою іншої — це не лише зміна світогляду та 
менталітету, але й полюсове переінакшення» (з газ.); «Уже оформився і функціонує великий 
неконтрольований, нібито досі ігнорований державою ринок культурних цінностей. Йдеться 
про продукцію масової культури, в першу чергу, але й про виставкову діяльність, торгівлю 
антикваріатом, мистецькими творами та інструментами» (з газ.); «Кабінет Міністрів України 
схвалив постанову про заходи щодо розвитку аеропортового комплексу Київ — Жуляни — 
Васильків» (з газ.). 

Активність і продуктивний характер таких словотвірних моделей засвідчує творення 
нових прикметників, які виникли на основі сучасних реалій суспільного житія, зокрема 
форми снікерсовий замість снікерсний та ін. Такі прикметникові деривати особливо поширені 



в мові газет центральних і західних регіонів України. 
Варіантне функціонування словотвірних дериватів із суфіксами -н-, -ов- пояснюється 

відсутністю закріпленості цих формантів у граматичній структурі прикметників. 
Збільшується вживання прикметників із суфіксом -ов-, які у СУМІ мають 

ремарки:рідковживане, або застаріле. Активізуються прикметники парадовий (пор. 
парадний), смоловий (пор. смолистий), гранітовий (пор. гранітний). 

За аналогією до іменних прикметників типу типовий утворюються віддієслівні 
прикметники з суфіксом -ов-, які функціонують у мові преси як варіантні форми до 
кодифікованих у загальнолітературній нормі моделей з формантом -н-: допомоговий, 
заробітковий, структуровий та ін., напр.: «Секретаріат та Координаційна рада [Руху] 
наполягли на якнайширшому розгортанні допомогової роботи організаціями Заходу 
осередкам Руху на сході та півдні України» (з газ.),«... труднощі, які доводиться долати 
українцям [у США] — заробіткова праця, хата, виховання дітей у національному дусі. Це 
останнє забирає в жінки весь вільний від заробіткової праці час» (з газ.). Як бачимо, 
активізація таких прикметникових форм зумовлюється певною мірою мовною практикою 
західної діаспори, а також тенденцією дистанціювання від російської мови. Проте такі 
утворення є рідковживаними і становлять периферійні одиниці в словниковій системі 
української мови. 

У сучасній українській мові відзначаємо процес семантичного розподібнення 
віддієслівних прикметників із суфіксом -ов-та -н-. Наприклад, випусковий — це той, хто 
випускає черговий номер газети, журналу і т. ін. Сьогодення розширює семантику цього 
слова: у вищих навчальних закладах мають назву випускова основні, профільні кафедри, які 
готують студентів залежно від обраного ними напрямку, визначають теми і відповідають за 
написання курсових та дипломних робіт. Отож, невдовзі слово випусковий реалізує на 
практиці нові потенційні можливості. Випускний — це ‘певний прилад чи предмет для 
випускання чого-небудь’, або ж ‘той, що стосується випуску в навчальному закладі’. Саме 
такі різні значення фіксують українські класики і сучасна мовна практика: «Випусковий взяв 
підписану коректу і в’яло промовив: — До побачення» (М. Хвильовий); «... не пройде повз 
найменшу дрібничку, дасть слушну пораду випусковому з висоти свого досвіду. Ось чому 
працівники редакції спокійні за газету [«Літературна Україна»], коли біля талера — Ніна 
Бондар» (з газ.). Пор. також випускний клас, випускний диплом, випускний журнал, випускний 
вечір, випускний екзамен, випускний клапан, випускний отвір. 

Різні значення мають прикметники показовий і показний. Показовий — це 1) ‘який дає 
уявлення про що-небудь, дає підстави для висновків, характерний, типовий’ (таким може 
бути певний факт); 2) ‘влаштований для загального ознайомлення, прилюдний’ (суд); 
3) ‘який є взірцем для інших, зразковий’ (село). Показний — 1) ‘який привертає увагу 
певними позитивними якостями, властивостями’ (околиця, верба); ‘солідний, 
фундаментальний’ (видання, капітал); ‘значний, великий’ (сила, кінь); 2) ‘який має гарну 
статуру, ставний, помітний, привабливий’ (хлопець, дівчина, фігура). 

У 60-ті роки розподібнилася семантика слів програмний і програмовий. Програмовий 
усталилося із значенням ‘властивий програмі’, ‘такий, що є в програмі’. Програмний має два 
основних тлумачення ‘такий, що містить у собі програму; що є програмою’ і ‘такий, що 
виражає широкий план, перспективу дальшого розвитку’. 

Зважаючи на багатозначність формантів -ое-, -н- у граматичній структурі прикметників, 
можна вважати потенційно нормативними такі іменні прикметники з суфіксом -ов-: аеропор-
товий, виставковий, оперовий, а також парадовий, гранітовий та ін., оскільки вони мають 
певну традицію вживання і їх значення не суперечить мовній практиці. 

Що ж стосується віддієслівних прикметників типу допомоговий, заробіткові, то тільки 
час визначить їх сучасний і майбутній статус. 

Постійний рух, зміни, переосмислення — це прояв відкритості й певною мірою 
надлишковості мови, що забезпечує її існування, функціонування і розвиток. 
 


