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Статтю присвячено з'ясуванню особливостей вираження денотативного та сигніфікативного 

значень у предметних та ознакових словах. Здійснено аналіз різних підходів лінгвістів до потракту-
вання семантики предметних та ознакових слів. 
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Проблема вивчення ознакових слів знайшла відображення в працях як вітчизня-

них (І. Вихованець, К. Городенська, М. Плющ, М. Мірченко, А. Загнітко, О. Селі-
ванова), так і зарубіжних (А. Уфимцева, Ю. Степанов, Л. Чернейко, М. Нікітін, 
Н. Арутюнова) учених. Проте й дотепер спостерігаються суперечливі трактування 
семантики слова різних частин мови. 

У статті поставлено за мету з'ясувати особливості вираження денотативного та 
сигніфікативного значень у предметних та ознакових словах.  

Слово, як і будь-який мовний знак, має план змісту і план вираження (позначу-
ваного і позначаючого) і характеризується складною організацією своєї семантич-
ної структури. Відношення позначаючого і позначуваного пов'язані з номінацією, 
яка ґрунтується на взаємозв'язках між лексичною одиницею (знаком, позначеним) і 
реальним денотатом (позначуваним). Пізнання закономірностей реалізації цього 
зв'язку віддавна привертало увагу філософів, логіків, лінгвістів.  

У сучасній лінгвістиці значення слова розглядають як багатоярусну структуру, в 
якій взаємодіють щонайменше чотири типи сутностей: категорії реального світу, 
мислительні категорії людського пізнання, прагматичні чинники, пов'язані з цілес-
прямованим використанням мови у людській діяльності, та відношення між слова-
ми (знаками) мовної системи [Кобозева 2004, 43]. 

Уявлення про структуру лексичного значення лінгвістика отримала з логічної 
семантики, хоча впродовж століть вони були багато разів переосмислені, змінені та 
доповнені. 

З погляду логічного семантична структура слова складається з денотата, сиг-
ніфіката і конотата. У лінгвістичному потрактуванні наголошується насамперед 
на розрізненні типів значень слова, виділюваних за ступенем їхнього узагальнен-
ня. Цей поділ ґрунтується на протиставленні типів значення слова залежно від 
того, як розглядати його – абстрактно, тобто як одиницю мови, чи конкретно – як 
одиницю мовлення. 

До семантичної структури слова входять елементи таких рівнів мови, як семан-
тичний і синтаксичний. В. Левицький трактує лексичне значення слова як багато-
шаровий комплекс складників семантики: інформації про позначувані словом 
предмети і явища реальної дійсності, інформації або знання про умови комунікації 
та правила вживання його як мовного знака [Левицький 1989, 69]. 
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Денотативний шар значення у слові (позначуваний термінами денотат, екстенсі-
онал) може бути представлений або як віртуальне мовне вираження, або як актуа-
льне (референт) у мовленні.  

Традиційно у логіці денотат і сигніфікат – це предмет дійсності та поняття про 
цей предмет. Із математичної логіки в лінгвістичній семантиці взято терміни, що 
відповідають цим поняттям, – "екстенсіонал", та "інтенсіонал" (за Р. Карнапі) і "ре-
ференція" та "значення" (за У. Куайном). 

У сучасній лінгвістиці зазначена система понять була переглянута як із кількіс-
ного, так із змістового наповнення компонентів значення. 

Так, Л. Чернейко прагматичний (конотативний) шар значення пов'язує із дина-
мікою (мовленням, реалізацією), а не з фіксованим інвентарем позначуваних [Чер-
нейко 1997, 27].  

Складність становить розмежування понять "одиничність" та "загальність", як 
вираження у денотатові окремого предмета або цілого класу предметів. Таке роз-
межування дуже часто проводиться на рівні семантики: предмет – клас предметів. 
На думку вчених, складно провести таке розмежування на рівні синтактики (синта-
гматики знака в одиничному акті мовлення – його парадигматики в мові як систе-
мі), ще складніше – на рівні парадигматики ("оказіональна" – "узуальна" конота-
ція). Відмінність денотата та сигніфіката ще більше ускладнюється, якщо денота-
том є не матеріальний , а ідеальний об'єкт [Левицкий 1989, 8]. 

Відмінність денотата від сигніфіката визначають на основі зіставлення з реалією 
дійсності та рівнем діяльності людської свідомості. Предмет позамовної дійсності 
(денотат, позначене) викликає в свідомості людини відчуття – первинне значення 
людини про навколишній світ. Сигніфікат (позначуване) – це поняттєвий зміст де-
нотата (інтенсіонал), протиставлений денотату як ідеальне матеріальному, системне 
– мовленнєвому, віртуальне – актуалізованому [Селіванова 2006, 140]. 

Із структурою лексичного значення пов'язують існування слів не тільки предме-
тних (або конкретних), але й ознакових (абстрактних). Якщо предметні слова звер-
нені до навколишнього світу людини, то ознакові – до мислення людини [Арутю-
нова 1971, 185]. Модель структури значення, яка базується на протиставленні 
предметів об'єктивної реальності та мисленні людини суперечить визначенню се-
мантики слів, денотати яких належать до суб'єктивного світу. 

На думку Ю. Степанова, відмінність між конкретними та абстрактними словами 
полягає в тому, що визначення конкретних слів може бути подано за рахунок пере-
рахування ознак предмета, оскільки конкретні слова завжди мають денотатом 
окремий предмет або явище дійсності, а визначення денотатів абстрактних слів 
"завжди є тою чи тією операцією над уже відомими поняттями" [Степанов 
1981, 320]. Визначення першого типу називаються прямими. Визначення, в яких 
значення "описуються не переліком ознак, а розгортанням змісту в одне або кілька 
висловлювань, тобто словосполучень з предикацією", називаються перифрастич-
ними, або непрямими. Ю. Степанов вказує на обов'язковість синтагматичних від-
ношень між компонентами непрямих визначень [Степанов 1981, 321]. 
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І. Стернін, В. Левицький зауважують, що до непрямих визначень потрібно від-
нести не тільки дефініції з синтагматичним характером відношень між їхніми скла-
довими елементами, але й дефініції, які складаються з таких парадигматичних ря-
дів, які легко трансформуються у предикативні словосполучення, тобто висловлен-
ня. Розглядаючи протиставлення конкретних та абстрактних слів за способом їх-
нього визначення, вчені зазначають, що референтом абстрактних слів є окрема си-
туація (тоді як референтом конкретних є предмет дійсності); денотатом є клас од-
нотипних ситуацій, які об'єднані на основі відповідних ознак, а сигніфікатом – су-
купність цих ознак [Левицкий 1989, 10-11]. 

За словами Л. Чернейко, "денотат – це типізоване уявлення про клас (кількість) 
елементів матеріальної дійсності, що виступає як цілісність під відповідним іме-
нем. Саме це уявлення (денотат) – предмет гіпотетичний, що існує у просторі пі-
знання. Межі референції денотативного субстантива окреслюються відповідністю 
властивостей конкретного предмета основним властивостям предмета-класу, відо-
браженим в ознаках сигніфіката цього субстантива" [Чернейко 1997, 87].  

Денотатом багатьох субстантивів, стверджує мовознавець, є людина, наприклад, 
думка, інтелект, щастя. Десигнат таких субстантивів в одному випадку – це влас-
тивість людини, його здібність (думка, інтелект), а в іншому – складний психічний 
стан (щастя). Хоча, на думку Л.Чернейко, це вузьке розуміння денотата не є поши-
реним, воно, по-перше, пояснює, чому імена типу думка називаються предикатни-
ми (вільні синтаксичні валентності проявляють їхню глибинну акцидентальність, 
ознаковість), а по-друге, приводить до логічного сполучення терміни "денотат" та 
"клас", які активні в сучасній метамові [Чернейко 1997, 89]. Такої ж думки дотри-
мується І.Шатуновський, говорячи про референції предикатних слів, що "мають 
екстенсіонал – клас об'єктів (дійсності), яким притаманна ознака, яка відображаєть-
ся в значенні предиката" [Шатуновськиий 1996, 96]. 

Антиномія "абстрактне / конкретне" – одна із основних у філософії – у лінгвістиці 
звужується до опозиції "абстрактне / конкретне" у системі субстантива, "оцінне / де-
скриптивне" – у системі ад'єктива та "фізична / нефізична дія" у системі дієслова.  

Логіки поділяють усі поняття на види за трьома ознаками: 1) кількісна характе-
ристика об'ємів; 2) тип узагальнених предметів; 3) характер ознак, за якими уза-
гальнюються та виділяються предмети. Одну з них покладено у протиставлення 
абстрактного / конкретного: "Конкретними називаються поняття, в яких узагальне-
но самі предмети, які існують в універсумі висловлювання. Абстрактні – такі слова, 
у яких узагальнені окремі сторони, властивості, відношення предметів, які існують 
в універсумі" [ЛЭС 1990, 258]. 

На думку Лейбніца, межі видів встановлюються природою речей. Ця межа є фо-
рмою, властивістю самих речей. Особливість цієї властивості полягає в тому, що 
форма є не тільки вираженням сутності речі, а прояв її [Лейбніц 1984, 53]. Аристо-
тель вважав, що форма "швидше сутність, ніж матерія", і розумів форму як прин-
цип єднання речі, як втілення можливостей матерії [Аристотель 1978, 58]. Виходя-
чи з аналізу форми матеріальних об'єктів, Є. Рахіліна визначає правила сполучува-
ності конкретних імен із параметричними прикметниками [Рахліна 2000, 96]. 
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У сучасну лінгвістику термін "денотат" транспонувався з логіки, де він розумів-
ся як предмет, позначений власним іменем певної мови (константа або терм), або 
клас предметів які позначені загальним іменем. Проте у лінгвістиці спостерігається 
неоднозначне його трактування. 

Так, у праці "Сучасна лінгвістица: термінологічна енциклопедія" О.Селіванова 
подає кілька варіантів визначення цього терміна: "як відповідник значення, по-
значеного" (за Г. Фреге, Б. Расселом), як "відповідник референта" (у концепції 
К. Огдена й А. Річардса), що відповідає характеристиці висловлювання, нарешті, 
за кваліфікацією денотата – як "елемент екстенсіонала, що представляє клас об'-
єктів, позначених мовною одиницею і співіснує з інтенсіоналом – змістом понят-
тя, структурованою сукупністю семантичних ознак певного класу об'єктів" [Селі-
ванова 2006, 140]. Денотат як кількість об'єктів дійсності поєднує матеріальну 
субстанцію і властивості, стани, дії. Саме таке трактування денотата (денотат 
імені не тільки клас предметів, але й їхніх властивостей, дій), на думку Л. Чер-
нейко, є достатньо поширеним, хоча воно й суперечить поняттю денотата як кла-
су – сукупності об'єктів, що виділяється за спільною для них ознакою (властивіс-
тю, відношенням), яка розуміється як дещо ціле [Чернейко 1997, 37]. Властивості, 
на думку вченої, не існують у тій самій площині дійсності, в якій існують матері-
альні об'єкти, оскільки вони акциденції субстанції, а не її самостійні елементи, 
окремі тіла. Тільки свідомість з її аналітичними можливостями відокремлює влас-
тивість від його носія, для того щоб в акті предикації повернути властивість кон-
кретному предметові – референту висловлювання. 

Процесуальні / непроцесуальні властивості об'єктів узагальнюються не в класи, 
а в ознаки цих об'єктів, на основі яких класи не існують в ідеальній дійсності. Через 
це, за Л. Чернейко, не уявляється логічно послідовним віднесення імен властивос-
тей, дій, процесів, станів до денотативних імен [Чернейко 1997, 58]. А. Уфімцева 
відносить їх до підкласу ознакових імен, розряду слів, які характеризують знаки, 
куди вона включає й підкласи імен предметних [Уфімцева 1986, 83]. 

Особливе місце в ряді феноменів дійсності займають ситуації, які В. Гак запро-
понував вважати денотатами речень, оскільки ситуації – це не властивості й не дія 
предметів, а особливі "предмети" – "кванти життя". Ситуація, як визначає її В. Гак, 
є "результат координації субстанцій". Ситуації створюються такими зовнішніми 
властивостями явищ, як їхнє об'єднання у просторі та у часі. Денотатом В. Гак вва-
жає "екстралінгвістичний предмет" [Гак 1969, 57]. 

Але не кожен екстралінгвістичний предмет, на думку Л. Чернейко, пов'язаний із 
денотатом, а тільки той, у якого є ім'я (субстантив). Денотатом, продовжує авторка, 
є не окремо взятий у конкретному просторі та часі предмет, а клас предметів. Зага-
льні властивості цих предметів відображаються у диференційованих ознаках по-
няття, які структурують сигніфікат. О. Селіванова дає визначення сигніфікату, як 
"поняттєвого змісту мовного знака" [Селіванова 2006, 536]. 

Усі повнозначні слова, за Л. Чернейко, мають відношення до денотату (класу 
об'єктів матеріальної дійсності), але структурується це відношення по-різному за-
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лежно від їхнього семіологічного статусу. Для предметних слів денотат – це пара-
дигматичне вираження, що присутній у самому імені, для ознакових – синтагмати-
чне, оскільки вони є його предикатами. 

Диференціація лексичного складу на предметну та ознакову лексику зумовлена 
особливостями реальної дійсності, її структурою. "Домінуючими в реальній дійс-
ності є дві категорії: 1) категорія "предмет", річ, що має субстанціальне буття, а та-
кож і людина; 2) категорія "ознака" імплікує поняття властивості, якості, відношен-
ня, стану та ін. Отже, категорії "предметність", "предмет" як у самій природі, так і в 
свідомості людини та в її мові протистоїть більш узагальнена категорія "ознака"; 
обидві формують у класі названих слів два семіологічних підкласи – предметних та 
ознакових імен" [Кобозева 2004, 127 – 140.]. 

Предметні значення вчені потрактовують як лексичні значення, що відобража-
ють матеріальні предмети, фізичні тіла. Предметні імена, які називають матеріальні 
предмети, "містять в собі загальну категорійну ознаку предметності (не граматич-
ну, або фіктивну, а реальну)" [Кобозева 2004, 149]. 

Ознакове значення – це значення, що характеризує. Слова з ознаковим значен-
ням позначають властивості й ознаки предметів, а також відношення одного пред-
мета до іншого, а тому називаються ознаковими або непредметними, предикатними 
або предикатами [Казаріна 2007, 68]. 

Такі дослідники, як А. Уфімцева, М. Нікітін, О. Кубрякова та інші, розгляда-
ють ознакові слова як лексичну категорію, до якої належать, насамперед, прикме-
тники, дієслова та прислівники. Розподіл слів за частинами мови проводять зале-
жно від того, яка категорія є первинною – предметності чи ознаковості. Відомі 
різні підходи до вивчення ознакових слів: семіологічний (А. Уфімцева) – слова 
розрізняють за їх знаковими властивостями; комунікативний (Н. Арутюнова) – 
поділ ґрунтується на функціях слова в мовленні; ономасіологічний (О. Кубрякова) 
– в основі цього підходу лежить те, як відбувається означування об'єктів та фраг-
ментів дійсності певними частинами мови; семантичний (С. Кацнельсон, М. Нікі-
тін) – розрізняють ознакові та предметні значення, що відповідають поділу слів 
на предметні та ознакові.  

Такі лінгвісти, як Н. Арутюнова, О. Вольф, М. Нікітін, доводять, що ознакові 
слова мають лише сигніфікативне значеннях [Арутюнова 1971; Вольф 1978; Нікітін 
1988], але В. Гак, наголошує на присутності в структурі ознакових слів і денотати-
вного значення [Гак 1969, 86]. У такому разі ознакові слова, а саме, прикметники, 
важко відрізнити від предметних слів, оскільки вони також мають своє коло дено-
татів. Відмінність полягає і в тому, що предметно охарактеризувати властивість, 
якість можна лише через визначення того предмета, якому вони властиві. 

Відмінність предметних й ознакових значень, як зазначає С. Кацнельсон, відо-
бражаена у семантичній структурі слова, а саме, структурі інтенсіонала та екстенсі-
онала [Кацнельсон 1978, 155]. У структурі інтенсіонала наявний певний клас ознак. 
Так, у значенні слова зелений – категорія ознаки категорійно представлена ознакою 
якості, а емпірично – ознакою кольору. 
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За І. Шатуновським, ознаки та предмети – це "продукт розкладання одного ціло-
го. Не може бути предметів без ознак, немає ознак без предметів" [Шатуновськиий 
1996, 150]. 

Відмінність субстанціональних та ознакових значень, за словами 
С. Кацнельсона, дозволяє здійснити простий синтаксичний зв'язок між двома зна-
ченнями. У такому поєднанні реалізується елементарний процес "поєднання зміс-
тів", сутність якого полягає у тому, що ознакове значення приєднує до інтенсіоналу 
субстанціонального значення нову ознаку [Кацнельсон 1978, 42]. 

Поділ лексем на предметні та ознакові має вираження передусім на частиномов-
ному рівні. 

Предметні імена денотативні, пов'язані з предметами реального світу. Предмет-
ність – категорійне значення іменників.  

Характеризуючи ознакові лексеми, представленні передусім прикметниками, 
дієсловами, категорією стану, прислівниками дослідники наголошують, що денотат 
ознакових слів – це уявлення про властивість, стан, відношення предметів, осіб, 
явищ природи. Ознаковим словам притаманне сигніфікативне значення, вони вико-
нують семіотичну функцію, описуючи те, що у висловленні представлене іншим 
словом [Арутюнова 1971; Вольф 1978; Нікітін 1988]. Однак, розрізнення слів на 
предметні та ознакові характерне не тільки частиномовному рівню. Деякі іменники 
за своєю семантикою у структурі речення не виявляють належності до однорідної 
групи. Так, до предметних слів належать також абстрактні назви, які позначають не 
субстанції, а узагальнені поняття про ознаки, дії, процеси, стани: краса, доброта, 
ясність, навчання, туга, боязнь. 

Отже, своєрідність семантики предметних та ознакових слів обумовлюється їх-
нім функціональним призначенням, здатністю займати відповідні синтаксичні міс-
ця у структурі речення. Предметні слова представляють актанти, суб'єкт або об'єкт, 
ознакові – предикати: Микола (S) читає (P) роман (O). 

Неоднорідність ознакових значень має вияв через атрибутивні та предикативні 
зв'язки, які передбачають комбінацію ознакового слова або з дієслівною, або з 
іменною одиницею мовою. Предикатна ознака приписується предметові як окрема 
так і відокремлена від предмета, яка внутрішньо йому не притаманна. Наприклад, А 
довкола падало осіннє листя з дерев, отже, була осінь… (В.Шевчук). В атрибутив-
ному комплексі ознаку розуміють як внутрішню властивість предмета, яка вираже-
на в поєднанні зі своїм носієм: солодкий мед, ясний день, тепла ковдра. Атрибутив-
ні поєднання орієнтовані на номінацію та не становлять закінченого судження. 

Підклас дієслівно-іменних сполучень, які представлені у реченні у вигляді пре-
дикативного комплексу, відображають тип зв'язку між об'єктом та ознакою як он-
тологічними сутностями.  

У лінгвістичних студіях ХХ століття предикативний зв'язок розглядають як дво-
бічний, а предикатові (і присудкові) відводиться основна функція в реченні як ор-
ганізаційному компоненту його складу. Цю функцію як основну (первинну) вико-
нує дієслово, що позначає динамічну ознаку. Для всіх інших ознакових слів (при-
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кметників, числівників, прислівників, деяких груп іменників) функція присудка 
(вираження логічного предиката) є вторинною, що зумовлює транспозицію їх до 
класу дієслів. Відповідно названі слова можуть відігравати центральну роль у се-
мантичній структурі речення як ознакові слова. 

Семантика предиката, виступаючи основним організатором структури речення, 
постає у вигляді двох сфер: сигніфікатної (смислової, інтенсійної) та денотатної 
(предметної, екстенсійної). Сигніфікатна семантика дозволяє оцінювати предикат-
ний знак як комплекс семантичних категорій, як типізоване явище об'єктивної дій-
сності, а денотатна – як конкретний мовленнєвий комунікат, одиничну ситуацію. Ці 
сфери тісно пов'язані між собою: узагальнений семантичний знак матеріально вті-
люється в безлічі актуальних висловлювань – значення предиката реалізує себе як 
певна семантична функція. 

Отже, предметність та ознаковість як невід'ємні атрибути буття в його матеріа-
льній та ідеальній іпостасях представлені у мові на основі універсальної опозиції 
денотативно орієнтованої предметної та сигніфікативно орієнтованої ознакової ле-
ксики. Для дієслів властиві усі категорійні значення, що є необхідними для вико-
нання їхньої первинної функції – предикативної. Інші ознакові слова у їхній вто-
ринній функції (предиката) зазнають семантичної модифікації в результаті синтак-
сичної транспозиції до класу дієслів.  

 
В статье рассмотрены особенности выражения денотативного и сигнификативного значений 

предметных и признаковых слов. Осуществлен анализ различных подходов лингвистов к определению 
семантики предметных и признаковых слов. 

Ключевые слова: денототат, сигнификат, признаковые слова, предметные слова, предикат. 
 
This article is devoted to clarifying of the features of denotative and signifiсative meanings of the 

subjective and predicative words. The author analyzes different approaches of linguists to determination of 
subjective and predicative words' semantics  
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