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Ознаки імпліцитності як мовної категорії 

У зв’язку з тим, що у сучасній лінгвістиці функціонально-

комунікативний підхід до вивчення мови набуває все більшої актуальності, 

увагу мовознавців привертає і проблема імпліцитного. Вона знайшла своє 

відображення у низці праць українських та зарубіжних лінгвістів таких як 

Бацевич Ф., Борисова О., Брагіна Н., Дементьєв В., Нікітін М., Єсперсен О. 

та багато інших. Однак, варто зазначити, що і сьогодні бракує єдності 

поглядів на інтерпретацію імпліцитності. 

Об’єктом  нашого  дослідження  виступає  імпліцитність. 

Неоднозначність підходів до інтерпретації імпліцитного як мовного явища 

зумовлює нечітке трактування названої категорії, що вимагає встановлення 

сутнісних ознак вираження, які у проекції на комунікативне тло виявляються 

такими, що сприяють актуалізації закодованого в образній площині 

латентного смислу. Метою даної статті є виділити основні ознаки 

імпліцитності як лінгвокатегорії.  

Імпліцитність у лінгвістиці вчені інтерпретують різнопланово, 

наголошуючи на тих чи інших її аспектах. Виділимо головні з них: 

- граматичний – імпліцитність досліджується у зв’язку з вивченням 

морфології та синтаксису; 

- мовно-різнорівневий – імпліцитність проектується на різні рівні 

лінгвосистеми; 

- текстово-дискурсивний – імпліцитність розглядається як 

структурно-смисловий конектор текстових сегментів; 



- комунікативний – вивчає репрезентацію латентних значень у 

перспективі інтеракцій між комунікантами; 

- логіко-лінгвістичний – кваліфікує імпліцитність як особливий спосіб 

вираження думки засобами мови. 

Розглядаючи погляди багатьох вчених, які аналізували приховане 

значення, виділяємо визначальні фактори його репрезентації. Однією із 

основних ознак імпліцитності є необлігаторність виявлення, під якою 

будемо розуміти необов’язкову експлікацію останньої у процесі 

кодування/декодування повідомлення комунікантами. Втрата чи надлишок 

інформації у мовленнєвій взаємодії обумовлені, на думку багатьох 

мовознавців, двома основними чинниками: з одного боку, латентний смисл, 

закодований автором, не доходить до реципієнта або сприймається ним не 

повною мірою; з іншого – новий зміст може з’являтися в повідомленні, не 

будучи при цьому закладеним кодувальником [2]. 

Український дослідник Бацевич Ф. виділяє три типи імпліцитної 

інформації в дискурсі і тексті: текстовий імпліцитний зміст (інформація, яка 

відповідає явним комунікативним намірам адресанта); підтекстовий 

імпліцитний зміст (інформація, передання якої входить у приховані 

комунікативні наміри відправника тексту); притекстовий імпліцитний зміст 

(інформація, яка може бути виведена з тексту, хоча її передавання не входило 

в комунікативні наміри адресанта) [1].  

Виділяємо ще одну важливу умову існування прихованого смислу –– 

вторинність імпліцитної інформації. Під вторинністю у даному випадку 

мається на увазі не другорядність, а її вивідність із експліцитного значення 

лінгвоодиниць. Нікітін М. стверджує, що імпліцитні значення похідні від 

взаємодії експліцитного значення із сукупними умовами його реалізації. 

Імпліцитне значення стає відомим, зрозумілим для адресата (реципієнта) 

повідомлення завдяки мовленнєво-мисленнєвій операції імплікації 

(висновку) [3].  



Третьою ознакою імпліцитності є особливий спосіб вираження, що 

полягає у наявності або відсутності матеріального маніфестанта. У 

мовознавстві ця умова є найбільш спірною, оскільки навіть у дослідженнях 

одних і тих самих лінгвістів вона характеризується непослідовністю 

висвітлення. Імпліцитність – це опосередкованість вираження змісту 

знаковими лінгвовеличинами, також похідними, або деривованими, яка 

полягає в тому, що певні додаткові значення, смисли, їх складники й 

фрагменти, не вербалізовані, не реалізовані з якихось причин за допомогою 

власних безпосередніх матеріально-звукових засобів, виявляються, 

встановлюються мовцями шляхом різного за характером домислювання з 

опорою на експліцитні значення лінгвоодиниць, мовленнєвий контекст, 

ситуацію, позамовну інформацію, інші можливі чинники, включаючи 

усвідомлювані й неусвідомлювані носіями мови прагматичні знання про її 

системну будову, механізми функціонування. [5]. Можна зробити висновок, 

що при розгляді найсуперечливішої ознаки імпліцитності – особливого 

способу вираження, дослідники, з одного боку, вважають, що імпліцитність –

– це зміст без вербальної форми, тобто той, який не передбачає експліцитної 

маніфестації, з іншого ж –– підкреслюють наявність форми його вираження, 

репрезентованої спеціальними комбінаціями мовних одиниць, тобто 

пов’язують його все-таки з експліцитністю.  

На нашу думку, імпліцитність накладається на експліцитно-

матеріальне вираження лінгвоодиниці і тим самим змістово оформлюється у 

рамках певного лексичного, морфологічного чи синтаксичного засобів. 

Категорія імпліцитності є семантично містка, а тому, ми вважаємо що, 

доцільно розглядати ще одну ознаку прихованого – наявність основних форм 

виявлення (джерел). До джерел імпліцитного смислу, як і більшісь лінгвістів, 

відносимо: підтекст, імплікацію, пресупозицію, імплікатури дискурсу. Кожне 

із представлених джерел має свою сферу репрезентації, однак лише в 

комплексі вони здатні представляти імпліцитність у певній проекції. Як 

бачимо, чимало учених, розглядаючи імпліцитність, підкреслюють її 



вербально-матеріальну основу. Інші науковці все ж стверджують, що 

латентний смисл –– це смисл невиражений [4]. 

Отже, визначення ознак імпліцитності (необлігаторність, вторинність, 

особливість вираження, наявність джерел виявлення), розглянутих та 

підтверджених багатьма науковцями, дає можливість формування дефініції, 

яка б найповніше відображала сутність досліджуваного явища. На нашу 

думку, імпліцитність –  це універсальна категорія мови і мовлення, значення 

якої виявляється через взаємозв’язок із відповідними експліцитними 

одиницями, це комплексна величина, онтологічними ознаками якої є 

необлігаторність вияву та вивідність значення. 
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