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В предложенной статье исследуются предложно-падежные конструкции – репрезентанты категории 
разновременности; проанализированы их семантические оттенки, а также особенности сочетаемости с вербативами разных 
функционально-семантических групп; дана характеристика разрядов имѐн существительных с временным и невременным 
значением, которые задействованы в оформлении структур с предшествующим и последующим относительным временем. 

Ключевые слова: категория разновременности, первичные предлоги, вторичные предлоги, предложно-падежные 
конструкции, темпоратив, лексема. 
 

The article deals with the thorough investigation of prepositional-substantive combinations which are the different-time‘s 
category‘s representatives. The whole spectrum of their semantic nuances as well as combining peculiarities with different 
functional-semantic groups‘ verbs is logically qualified. Different substantive groups of time and non-time meaning – the building 
participants to pre- and post-term‘s meaning‘s structures got deep analysis.  

Key words: different-time‘s category, primary prepositions, secondary prepositions, prepositional-substantive 
combinations, temporative, lexeme.  
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УМОВИ ВИВЕДЕННЯ ІМПЛІКАТУРИ В СУДОВОМУ СПІЛКУВАННІ 

 
Статтю присвячено особливостям виведення імпікатур у текстах, що є елементами судового дискурсу. 

Проаналізовано специфіку реалізації в судовому спілкуванні постулатів кооперації. 
Ключові слова: судовий дискурс, імпліцитний смисл, імплікатура. 
 
Серед інституційних дискурсів судовий є найбільш регламентованим, оскільки кожна 

комунікативна дія в ньому має відповідати визначеним процесуальним нормам. Але законодавство 
встановлює правила експлікації відповідних відомостей, імпліцитні інформаційні потоки 
контролювати важко, тому постає проблема визначення правил комунікативної поведінки учасників 
судового спілкування, встановлення причин прагматичних аномалій, засобів запобігання їм та 
усунення. В судовому дискурсі неприпустимим є спотворення істинного змісту висловлення, 
надмірна лаконічність або багатослів‘я, які можуть призвести до непорозумінь. Отже, імпліцитна 
складова судового спілкування не може бути врегульованою законодавчо, а тому варто дослідити 
прагматичні норми реалізації імпліцитних відомостей у судовому дискурсі, зокрема відповідність їх 
принципам кооперації, сформульованим Х. П. Грайсом і зорієнтованим на ефективну комунікацію, 
порозуміння мовців. З огляду на це метою роботи є визначення особливостей реалізації в судовому 
дискурсі постулатів Грайса, необхідних для виведення імплікатур, які дозволяють установити 
логічний зв'язок між висловленнями в дискурсі.  

У середині 50-х років минулого століття Херберт Пол Грайс, досліджуючи умови 
ефективного спілкування, ввів поняття імплікатури – семантико-прагматичного компонента 
висловлення, який відсилає до передбаченого, але не вираженого у висловленні явно та не 
зумовленого ним. В українському мовознавстві найбільш ґрунтовне визначення досліджуваної 
категорії запропонувала О. Селіванова: «Імплікатура у вузькому значенні кваліфікується як пов‘язана 
зі змістом контактних висловлень невербальну інформація, що опосередкує їх змістово-логічну 
залежність. У широкому значенні імплікатура є механізмом забезпечення інтерактивності 
комунікантів у дискурсі, зокрема, й засобом взаєморозуміння, яке забезпечується не лише спільним 
мовним кодом, а і спільним тезаурусом, фондом знань учасників спілкування» [4, 522]. Імплікатура 
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разом з пресупозицією, фоновими знаннями і підтекстом становить загальний імпліцитний план 
судового дискурсу. На відміну від пресупозиції (невербалізованої на відповідному етапі судових 
слухань інформації, яка стосується суті справи, що стала предметом судових слухань) і фонових 
знань (інформації, наявної у свідомості комунікантів, однак не пов‘язаної безпосередньо з 
відповідною судовою справою), імплікатура стосується не дискурсу в цілому чи його структурно-
тематичних блоків, а висловлень, розташованих поряд, визначає їх логіко-змістовий зв'язок.  

Х. П. Грайс виділяв два типи імплікатур: 1) конвенційні; 2) комунікативні (мовленнєві). 
Характеризуючи імплікатури першого типу, він зауважував, що «конвенційне значення слів 
визначає не лише те, що говориться, а й те, що імплікується». Цей тип імплікатур  корелює з 
семантичною пресупозицією, яка встановлює умови семантичної сполучуваності елементів 
висловлення. Однак у контексті дослідження комунікативно-прагматичної структури судового 
дискурсу більший інтерес викликає другий тип імплікатур, які Грайс визначив як неконвенційні та 
назвав імплікатурами мовленнєвого спілкування або комунікативними імплікатурами [2, 220]. 
Актуальність дослідження імпліцитних смислів цього типу зумовлена тим, що у спілкуванні ми не 
завжди визначаємо й однозначно трактуємо інтенції співрозмовника, а отже, можемо інтерпретувати 
його мовлення неправильно. Незважаючи на те, що в судовому дискурсі такі прагматичні огріхи 
можуть спричинити юридичні помилки, досі не було здійснене комплексне дослідження умов 
виведення імплікатур, а отже, й комунікативних засобів забезпечення адекватного сприйняття 
мовлення комунікантів. Тому з метою окреслення особливостей організації ефективної мовленнєвої 
взаємодії учасників судового процесу, визначення механізмів запобігання комунікативним помилкам 
і юридичним колізіям вважаємо за необхідне дослідити специфіку виведення комунікативних 
імплікатур, особливостей реалізації постулатів кооперації в судовому спілкуванні. 

Природу комунікативних імплікатур Х. П. Грайс пояснює так: «У нормальній ситуації 
людський діалог не є послідовністю непов'язаних одна з одною реплік – у такому разі він не був би 
осмисленим. Зазвичай, діалог являє собою, в тій чи іншій мірі, особливу спільну діяльність учасників, 
кожен з яких певним чином визнає загальну для них обох мету (цілі) або хоча б «напрям» діалогу. 
Така мета чи напрям можуть бути задані з самого початку (наприклад, коли предмет обговорення 
названий експліцитно) або ж виявляються в процесі спілкування; мета може бути чітко визначена, 
але іноді вона буває настільки невиразною, що у співрозмовників залишається широка «свобода 
слова» (як під час випадкової розмови «ні про що»). У будь-якому разі на кожному кроці діалогу 
деякі репліки виключаються як комунікативно недоречні. Так можна загалом сформулювати 
основний принцип, дотримання якого очікується (за інших рівних умов) від учасників діалогу: «Твій 
комунікативний внесок на відповідному кроці діалогу має бути таким, якого вимагає спільно 
визначена мета (напрям) цього діалогу. Цей принцип можна назвати Принципом Кооперації» [2, 221–
222]. Він виявляється в чотирьох максимах: кількості, якості, релевантності та способу, – від 
реалізації яких у судовому спілкуванні залежить його ефективність, правильність юридичних рішень, 
доля учасників процесу.  

Комунікативна імплікатура, на відміну від імпліцитних смислів інших типів, має логічну 
структуру, тобто її можна вивести. Як зазначає Грайс, порушення цієї вимоги, тобто інтуїтивне, а не 
логічне сприйняття типове для конвенційної (семантичної пресупозиції), а не комунікативної 
імплікатури. Вчений пропонує критерії та схему виведення комунікативної імплікатури. Зокрема під 
час виведення відповідної комунікативної імплікатури слухач бере до уваги таку інформацію: «1) 
конвенційне значення слів, які використовуються, і знання всіх їхніх референтів; 2) Принцип 
Кооперації та постулати; 3) контекст висловлення – як лінгвістичний, так і будь-який інший; 4) інші 
фонові знання; 5) той факт (чи припущення), що вся інформація доступна для обох учасників 
комунікації, і що вони обидва знають або передбачають, що це так». Як бачимо, для виведення 
комунікативної імплікатури необхідне знання імпліцитної інформації інших типів: семантичної, 
екзистенційної, прагматичної та комунікативної пресупозицій, контексту, фонових знань. Отже, 
виведення комунікативної імплікатури – складний когнітивний процес, який вимагає всебічного 
аналізу експліцитної та імпліцитної інформації, що стосується суті обговорюваного питання, знань 
специфіки реалізації в мовленні принципу кооперації, який конкретизується чотирма визначеними 
Х. П. Грайсом категоріями та низкою постулатів.  

Категорія кількості «пов‘язана з тією кількістю інформації, яку слід передати» [2, 222]. Вона 
реалізується через такі постулати: 1) «Твоє висловлення має містити не менше інформації, ніж 
вимагається (для виконання поточних цілей діалогу)»; 2) «Твоє висловлення не повинне містити 
більше інформації, ніж вимагається». Щодо другого постулату Грайс висловив суттєвий коментар, 
актуальний для судового спілкування: «Така зайва інформація іноді вводить в оману, викликає 
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запитання та думки, які не стосуються справи, може виникнути побічний ефект, коли слухач 
виявляється збитим з пантелику через те, що він передбачив наявність якоїсь особливої мети, 
особливого смислу в переданні зайвої інформації». Необхідність дотримання постулатів кількості, 
особливо другого, в судовому дискурсі визначена на законодавчому рівні. Наприклад, у Цивільному 
процесуальному кодексі низкою статей регламентовано комунікативну поведінку учасників судового 
процесу, визначено особу, вповноважену встановлювати відповідність мовлення учасників судового 
засідання нормам процесуального законодавства: «Головуючий керує судовим засіданням, 
спрямовуючи судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин 
справи, усуваючи з судового розгляду все, що не має істотного значення для вирішення справи, а 
також забезпечує належний виховний рівень судового процесу» (ст. 162). Досить часто в судовому 
спілкуванні порушується другий постулат кількості з метою затягування процесу, зволікання з 
прийняттям рішення, напр.:  

Адвокат: Шановний суд! Я прошу внести до протоколу моє попередження проти дій 
головуючого, оскільки ухвалюючи попередню... виносячи попередню ухвалу, шановний пан головуючий 
не з’ясував думки всіх представників суб’єкта оскарження. Зокрема було виявлено бажання 
висловити свою думку колєги Ш. та колєги Ш..., я перепрошую, колєги Д. Тому  я просив би у 
відповідності до вимог статті сто шістдесят другої обговорити ці заперечення та знову 
повернутися до розв’язання попереднього клопотання з урахуванням думки осіб, які були позбавлені 
діями головуючого висловити свою думку... 

Суддя: Можна запитання? Шановний пане адвокат, ви вже другий раз про це говорите.  
Адвокат: Є підстави. 
Суддя: Скажіть, будь ласка... Скажіть, будь ласка, тоді, чи можуть у представників однієї 

сторони розходитися правові позиції? 
Адвокат: Правові позиції... 
Суддя: Ми зараз говоримо про обґрунтування... Секундочку! Обґрунтування були висловлені і 

письмово направлені. Чи є необхідність запитувати усіх, якщо їх позиція повинна співпадать. 
Адвокат: Цивільний процесуальний кодекс дозволяє кожному учаснику процесу висловити 

свою думку з приводу обставин, які він вважає за важливі. Право висловитьсь водночас зобов’язує 
суд дати можливість висловитися... 

Суддя: А ви звернули увагу на слова пана Ш., який сказав, що всі представники Я. 
підтримують заявлене клопотання. 

Адвокат: Але це не скасовує дії Цивільно-процесуального кодексу. 
Суддя: Да... Да... 
Адвокат: Є певна процедура, є певне бажання, і воно повинне бути реалізоване. Я просив би 

обговорити мої заперечення, як цього вимагає стаття сто шістдесят друга... 
Суддя: Скільки клопотань ви ще заявляєте?   
Адвокат: Заперечення до дій головуючого... 
Голова в судовому засіданні: Вони будуть занесені до протоколу судового засідання. 
Адвокат: Але стаття сто шістдесят друга говорить, що вони обговорюються... 
Голова в судовому засіданні: Будь ласка! Будуть занесені до протоколу. Ваша думка буде 

внесена до протоколу. 
Адвокат: Я просив би... 
Голова в судовому засіданні: Сідайте, будь ласка. Ще клопотання. 
У наведеному діалозі голова в судовому засіданні та суддя, виконуючи вимоги ст. 162 

Цивільного процесуального кодексу України, забезпечують порядок у судовому процесі й усувають з 
нього все, що не має істотного значення для вирішення справи, і змушують адвоката дотримуватися 
другого постулату кількості: не наводити зайвих відомостей з метою затягування розгляду справи в 
суді.   

Ще одним прикладом порушення постулату кількості, але вже ненавмисного, є такий: 
Суддя: Що скажуть треті особи? Представник ... сільської ради. 
Третя особа Д.: Перепрошую. Я не зрозуміла це клопотання, тому що, коли вела попереднє 

засідання Валентина Миколаївна (забула прізвище судді), то уже я один раз чула таке клопотання, і 
всі представники, всі свідки, яких вимагає сторона К. закликати... був представник земельного 
відділу і з Попільнянського УГЕ представники, і Л., і Р. був. Я не бачу надобності в опитуванні. І було 
прийняте рішення по цьому питанню.  

Суддя: То яка ваша думка? Підлягає задоволенню таке клопотання чи ні? 
Третя особа Д.: А я не розумію, для чого повторно робити одне й те саме. Ми всіх слухали і... 
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Третя особа Д. не експлікує прямої відповіді на запитання, однак для виведення імплікатури 
достатнім є компонент висловлення «я не розумію, для чого повторно робити одне й те саме», яке 
прозвучало вже після уточнювального запитання судді. Решта інформації, наведена учасником 
процесу, є зайвою.    

Особливо актуальною для судового дискурсу є категорія якості, яка конкретизується одним 
загальним та двома більш конкретними постулатами: 1) «Намагайся, щоб твоє висловлення було 
істинним»; 2) «Не кажи того, що вважаєш хибним»; 3) «Не кажи того, для чого у тебе немає достатніх 
підстав». Однак вимоги українського законодавства до комунікативної поведінки учасників судового 
процесу дещо жорсткіші, ніж постулати Грайса. Так, постулат «Не кажи того, що вважаєш хибним» 
безпосередньо перегукуються зі ст. 384 Кримінального кодексу України, згідно з якою відповідні 
санкції накладаються за «завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо 
неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства, здійснення 
виконавчого провадження або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою 
спеціальною комісією Верховної Ради України або в суді, а також завідомо неправильний переклад, 
зроблений перекладачем у таких самих випадках». Отже, в контексті виконання процесуальних дій 
цей постулат можна перефразувати так: «Кажи правду». Цікаво, що трансформації зазнає і постулат 
«Не кажи того, для чого у тебе немає достатніх підстав». Він трансформується в: «Не кажи того, для 
чого у тебе немає достатніх підстав, але скажи, що у тебе немає підстав говорити про щось». 
Відповідно до ст. 385 Кримінального кодексу України відповідні санкції накладаються за «відмову 
свідка від давання показань або відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання 
покладених на них обов'язків у суді або під час провадження досудового слідства, здійснення 
виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією 
Верховної Ради України чи дізнання». Тобто майже всі учасники судового процесу не мають права 
мовчати, не казати, того для чого у них немає достатніх підстав, якщо цього стосується запитання 
суду чи інших учасників судового слухання. Проте ця норма не поширюється на особу, яка 
відмовляється свідчити щодо себе, а також членів її сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається 
законом (ст. 385 КК України), з чого ми можемо зробити висновки, що чинним законодавством, яке 
регулює комунікативні процеси в судовому процесі, враховуються статусно-рольові та соціальні 
особливості комунікантів.  

Постулат релевантності сформульований Грайсом досить коротко: «Не відступай від теми». У 
судовому процесі визначати ступінь відповідності свідчень учасників засідання темі судової справи 
повинен голова в судовому засіданні, який, наприклад, відповідно до ст. 162 Цивільного 
процесуального кодексу України зобов‘язаний усувати з судового розгляду все, що не має істотного 
значення для вирішення справи». Ця норма в судовому процесі найчастіше викликає суперечки, що 
свідчить про її неоднозначність, на чому наголошував ще Грайс під час визначання постулату 
відношення, зазначаючи, що «з ним пов‘язані деякі проблеми і фокуси релевантності, як вони 
зміщуються в процесі мовленнєвого спілкування, як описати законну зміну предмета мовлення тощо» 
[2, 223]. У судовому дискурсі релевантним можна вважати висловлення, яке зорієнтоване на суть 
справи, що є предметом судового розгляду, або організацію самого процесу. Загальні засади 
релевантності судової комунікації визначено законодавством, конкретні приклади дотримання чи 
недотримання цієї норми спілкування розглядає суд, тому за реакцією голови в судовому засіданні 
(судді) можна з‘ясувати, наскільки відповідає висловлення мовця вимогам окресленого правила 
комунікації, наприклад: 

Відповідач: Наше перше клопотання носить організаційний характер скоріше. Ми просили б 
високий суд, можливо, дещо переглянути умови роботи в цьому залі. Я думаю, що і представники 
заявника скарги (суб’єкта звернення зі скаргою), і зацікавленої особи, і мої колеги з Центральної 
виборчої комісії погодяться з тим, що в таких умовах… Ви бачите, ми утрьох працюємо за одним 
маленьким столом… Працювати дуже важко. Я думаю, зразу можу внести пропозицію, що якщо би 
шановні представники засобів масової інформації погодились трошечки пересунутись назад і 
зробити вільне місце отут по боках, то ми могли б, принаймні, розсістись нормально за столи і 
працювати в більш комфортних умовах, працювати з документами. Просто, навіть не можемо їх 
розкласти на столах. Це наше перше клопотання. Скоріше, це прохання. 

Голова в судовому засіданні: Так. Значить, я хочу вам повідомити про те, що планувалося 
вислухати клопотання, заяви представників, а потім засоби масової інформації попросити, будь 
ласка, якомога менше залишитись у залі. І в залі мають не стояти, а сидіти і нормально працювати, 
в першу чергу це представники заявника, Центральної виборчої комісії і зацікавленої особи. Це не 
прес-конференція, це не є якийсь науковий захід, це є наша робота і дуже важливе завдання. Тому би 
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я просив: після того, як ми вирішим всі клопотання зацікавлених осіб і приступимо до розгляду 
справи по суті, представників засобів масової інформації прошу залишити зал. 

Відповідач: Дякую Ваша Честь.    
Розгорнута позитивна відповідь голови в судовому засіданні свідчить про відповідність 

запитання вимогам постулату релевантності, незважаючи на те, що воно стосується не суті 
розгляданої справи, а особливостей організації судового засідання. Крім того, варто враховувати, що 
це судове засідання транслювалося засобами масової інформації, тому учасники процесу намагалися 
справити позитивне враження на широку аудиторію радіослухачів і телеглядачів України.    

С. Г. Агапова [1], слідом за В. С. Пугачем, розглядає релевантність як смислову відповідність 
«між інформаційним запитом адресанта і отриманого у відповідь логічно несуперечливого 
повідомлення адресата, висунення лише тих суджень, які не порушують логічності розпочатої 
розмови» [3, 10]. Отже, порушення принципу релевантності можна розглядати як логічну аномалію, 
яка робить спілкування неефективним, напр.: 

Суддя: Значить... Щодо заявлених клопотань про виклик свідків та спеціалістів – це одне 
питання. Друге питання... – долучення до матеріалів справи листа... відділу земельних ресурсів. 
Листа, адресованого Надії Леонідовіні... Зі змістом якого сторони можуть ознайомитися. 
Заперечення будуть? Щодо приєднання?  

Третя особа Т.: Я не хочу.  
Суддя: Що ви не хочете? 
Третя особа Т.: Вибачте. Ви знаєте, що я не хочу оціх свідків таких, щоб вони мене перемили і 

моїх дітей разом. Ви мені вибачте. 
Суддя: Підождіть, підождіть. Підождіть! Ми зараз дійдем до цеї справи. Підождіть. Будь 

ласка, щодо приєднання до матеріалів справи листа немає заперечень? 
Принагідно зауважимо, що спричинив порушення принципу релевантності третьою особою 

Т., яка є непрофесійним учасником судового процесу (тому сприймає й реагує на мовлення судді 
більш емоційно, ніж професійні учасники юридичної комунікації, не володіє навичками сприйняття 
усного мовлення), суддя, порушивши у своїй репліці принцип способу, а саме: 1) порядок окреслених 
ним питань, визначених у клопотаннях не відповідає фактичному порядку їх розгляду (питання про 
приєднання листа назване другим, а розглядається першим); 2) сприйняття мовлення судді 
погіршують парцельовані висловлення, що не сприймаються слухачем як поєднані за змістом: 
Заперечення будуть? Щодо приєднання? (між першим та другим висловленнями мовець робить 
значну паузу). При цьому більш комунікативно компетентні адресати повідомлення судді сприйняли 
його правильно. Отже, професійним учасникам судового дискурсу, особливо суддям, необхідно 
будувати висловлення з урахуванням фактора адресата і суворо дотримуватися постулатів кооперації 
Грайса.  

Категорія способу, як зауважував Грайс, стосується не того, що говориться, а того, як це 
говориться [2, 223]. До цієї категорії він відносив загальний постулат «Виражайся ясно» та низку 
більш конкретних правил: 1) «Уникай незрозумілих висловів»; 2) «Уникай неоднозначності»; 3) 
«Будь лаконічним (уникай непотрібного багатослів‘я)»; 4) «Будь організованим». Нормативних 
настанов щодо способу висловлення в судовому процесі немає, порушення вищенаведених 
постулатів, особливо з боку непрофесійних учасників процесу, викликає формулювання 
уточнювальних запитань або ж може призвести до непорозумінь і спровокувати юридичні колізії.  

Зважаючи на вищевикладене, можна стверджувати, що в судовому дискурсі здебільшого 
створені умови для виведення імплікатур за схемою, запропонованою Грайсом: «Він сказав, що р; 
немає підстав вважати, що він не дотримався постулатів чи принаймні Принципу Кооперації; він не 
міг сказати р, якби він не вважав, що q; він знає (і знає, що я знаю, що він знає), що я можу зрозуміти 
необхідність передбачення того, що він думає, що q; він хоче, щоб я думав – чи принаймні готовий 
дозволити мені думати – що q: отже, він імплікував, що q» [2, 226–227]. Спробуємо за наведеною 
схемою вивести імплікатури. 

1. – На запитання суду чи вся сільськогосподарська техніка оглядалася на місці пригоди 
свідок Ф. відповів: 

– Оглядалася вся техніка яка мала пошкодження (Протокол судового засідання Октябрського 
районного суду м. Полтави, справа ғ  1-610/ 09). 

«Свідок Ф. сказав, що оглядалася вся техніка, яка мала пошкодження; немає підстав вважати, 
що він не дотримався постулатів чи принаймні Принципу Кооперації; він не міг сказати, що 
оглядалася вся техніка, яка мала пошкодження, якби він не вважав, що оглядалася не вся техніка; він 
знає (і знає, що я знаю, що він знає), що я можу зрозуміти необхідність передбачення того, що він 
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думає, що оглядалася не вся техніка; він хоче, щоб я думав – чи принаймні готовий дозволити мені 
думати – що оглядалася не вся техніка: отже, він імплікував, що оглядалася не вся техніка». 
Принагідно зауважимо, що відповідно до протоколу судового засідання свідок Ф. – працівник 
правоохоронних органів, а отже, він добре обізнаний з нормами права, які визначають комунікативну 
поведінку учасників судових процесів, зокрема й тих, що корелюють з постулатами кооперації 
(принаймні, краще, ніж учасники судового процесу, які не мають спеціальної юридичної підготовки 
та професійних навичок). Це дозволяє стверджувати, що, дійсно, немає підстав вважати, що він не 
дотримався таких правових норм і, відповідно, постулатів чи принаймні Принципу Кооперації. Крім 
того, аналіз прикладу дозволяє підтвердити тезу, що виведення імплікатури можливе за умови 
врахування інших типів імпліцитної інформації, зокрема: 1) екзистенційної пресупозиції – знання 
нормативної бази, пов‘язаної з ситуацією, яка стала предметом судового розгляду (зокрема 
особливості вчинення слідчих дій на стадії досудового розслідування); 2) прагматичної пресупозиції 
– знання ситуації, що стала предметом судового розгляду (інформація про характер пошкодження 
сільськогосподарської техніки); 3) комунікативної пресупозиції – уявлення про комунікативну 
компетенцію мовця, ступінь його обізнаності в ситуації, що стала предметом розгляду в суді 
(відомості, що свідок Ф. – працівник правоохоронних органів); 4) семантичної пресупозиції – умови 
сполучуваності слів у висловленні (всі слова вжито у прямому значенні та точно відбивають явища 
позамовної дійсності); 5) фонових знань, непов‘язаних безпосередньо з ситуацією, що стала 
предметом судового розгляду (спеціальні знання про технічний стан сільськогосподарської техніки 
тощо).  

2. – На запитання адвоката К. чи довго стояли побиті комбайни свідок Р. відповів:  
– На моєму наступному чергуванні я їх вже не бачив (Протокол судового засідання 

Октябрського районного суду м. Полтави, справа ғ 1 -610/ 09). 
«Свідок Р. сказав, що на його наступному чергуванні він їх уже не бачив; немає підстав 

вважати, що він не дотримався постулатів чи принаймні Принципу Кооперації; він не міг сказати, що 
на його наступному чергуванні він їх уже не бачив, якби він не вважав, що побиті комбайни стояли 
недовго; він знає (і знає, що я знаю, що він знає), що я можу зрозуміти необхідність передбачення 
того, що він думає, що побиті комбайни стояли недовго; він хоче, щоб я думав – чи принаймні 
готовий дозволити мені думати – що побиті комбайни стояли недовго: отже, він імплікував, що 
побиті комбайни стояли недовго». Для виведення імплікатури в цьому фрагменті, необхідно 
звернути увагу на особливості дотримання одного з постулатів якості: «Не кажи того, для чого у тебе 
немає достатніх підстав». Свідок не відмовився відповідати і не експлікував інформацію, в якій був 
невпевнений (не дав чіткої відповіді на запитання, чи довго стояли комбайни), але він назвав 
адвокатові хронологічний параметр, який він може точно визначити. Врахування інших типів 
імпліцитної інформації (екзистенційної інформації – відомостей про відповідальність охоронців за 
пошкодження охоронюваного ними майна згідно з чинним законодавством; прагматичної 
пресупозиції – інформації про періодичність чергувань охоронців об‘єкта, на якому відбувся злочин) 
дозволяє констатувати, що імплікатуру виведено правильно.   

Якщо будь-яка з умов виведення імплікатури порушена, однозначно встановити імпліцитний 
смисл висловлення неможливо. Тип комунікативної аномалії та її вплив на ефективність спілкування 
залежатиме від характеру порушення умов виведення імплікатури. У такому разі може йтися про 
припущення, здогад, який необхідно перевірити або в ході подальшого спілкування під час судового 
розгляду, або провівши інші дії за межами судового процесу. 

У судовому спілкуванні трапляються також ненавмисні порушення принципів кооперації, які 
унеможливлюють виведення імлікатури. Наприклад, у діалозі адвоката зі свідком порушено другий 
постулат кількості («Твоє висловлення не повинне містити більше інформації, ніж вимагається»): 

– На запитання адвоката К. чому при таких технологічних можливостях відбитки взуття 
були зняті камерою мобільного телефону свідок Ф. відповів: 

– Ми зняли і на камеру і на телефон для страховки. В телефоні пам'ять мала щоб зняти 
все (Протокол судового засідання Октябрського районного суду м. Полтави, справа ғ  1-610/09).  

У запитанні адвокат акцентує увагу на порушенні процесуальних форм проведення огляду 
місця події. Перше висловлення відповіді свідка знімає претензію захисника, імплікуючи, що всі 
технічні можливості були використані і порушення процесуальних норм на стадії досудового 
слідства не було. Другою фразою свідок, очевидно, хотів підсилити ефект попереднього висловлення, 
однак імлікував, що телефон був основним засобом фіксації, але оскільки в ньому пам'ять мала, 
використовувалася ще й камера. 
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У судовому дискурсі правильне виведення імплікатури, а отже, й розуміння висловлень 
співрозмовника, можливе лише за умови дотримання постулатів ефективного спілкування, 
визначених Х. П. Грайсом, і з урахуванням інших типів імпліцитної інформації. Порушення таких 
правил призводить до прагматичних девіацій, що негативно позначається на якості юридичної 
комунікації.  
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ПРО ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ 
 

Розглянуто коло лінгвістичних проблем, пов‘язаних із характеристикою семантичних категорій предикативності, 
модальності і часу; з‘ясовано їхню роль у формуванні семантико-синтаксичної структури речення. 

Ключові слова: семантична структура речення, предикативність, модальність, час. 
 

Складне речення як поліпредикативна одиниця виражає характер і спосіб думки, спрямованої 
на відображення двох або більше ситуацій, містить предикатну (модально-часову) семантику; являє 
собою єдність кількох структурно-семантичних компонентів. Вивчення значеннєвого аспекту 
речення з опорою на поняття семантико-синтаксичної структури та відношень є на часі. Ключові 
поняття у сфері семантико-синтаксичної організації, дефініції яких у вітчизняній і зарубіжній 
лінгвістиці представлені різними науковими підходами, зумовили виникнення широкого спектру 
мовознавчих проблем, зокрема визначення статусу семантичних категорій, особливостей їх 
формальної організації та функцій у реченні. 

Метою статті є огляд наукових підходів до з‘ясування статусу і ролі основних семантичних 
категорій, що організовують семантико-синтаксичну структуру складного речення. 

Проблемі організації семантико-синтаксичного аспекту речення у лінгвістиці приділено 
значну увагу. Чільне місце займають дослідження Н.Д. Арутюнової, Н.Ю. Шведової, 
Ю.С. Степанова, Г.О. Золотової, К.Ф. Шульжука, І.Р. Вихованця, М.В. Мірченка та багатьох інших 
[1; 14; 21; 22; 29]. 

Смисл речення – це абстрактне мовне значення, створене взаємною дією семантики 
структурної схеми речення та слів, що її заповнили [1, 5]. Семантико-структурна організація виразно 
показує – основною сферою синтаксичних одиниць є сфера значення, і для висловлення думки 
приводиться в дію весь механізм мови. Із цих позицій Г.О. Золотова, К.Ф. Шульжук витлумачують 
семантичну структуру речення як ―організацію на предметній основі смислових комплексів‖ [14, 15], 
що являє собою ―результат взаємодії семантичних компонентів‖ [29, 41]. 

Науковці одностайні у думці, що на семантико-синтаксичному рівні речення стрижневими є 
категорії предикативності, предикації і предикатності, що перетинаються, але не становлять 
тотожності, модальності і часу. 

Дослідники витлумачують поняття “предикативність” як: 




