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АКТУАЛЬНІСТЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СП-ТЕКСТІВ 
ЯК СИТУАЦІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ЖАНРІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Для філософії її роль фундаментальної науки прояв-
ляється в тотальному проникненні її положень і наукових 
результатів в методологію будь-якої прикладної науки про 
діяльність. Якщо ж мова йде про ті прикладні науки, пред-
мет яких охоплює культурні аспекти взаємодії акторів у 
спільнотах, то в основу методології цих наук мають бути 
підведені наукові положення культурфілософії. Надалі 
мова піде переважно про потребу імплементації її поло-
жень в одну із суміжних галузей, – в економічну семіотику. 
Перетин економічної семіотики з культурфілософією вже 
став актуальним, а в ході посилення соціально-економіч-
них процесів переходу на нові уклади знаннєвої економіки 
(саме в множині) закономірно очікувати революційний хід 
і культурно-історичного процесу із множинними якісни-
ми наслідками для структури когнітивної і комунікатив-
ної сфер використання знакових систем.
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Для повноцінного розуміння основних тез доповіді вар-
то ввести кілька позначень, які не тільки не є поширени-
ми в культурфілософії, але також не отримали (можливо 
поки) широкого поширення навіть у тих суміжних галузях 
економіки, необхідність впливу культурфілософії на які 
стверджуємо і намагаємося встановити та довести. По-пер-
ше, це стосується терміноелементу «ситуаційне», оскільки 
під час його вживання часто ототожнюють ситуаційне і 
ситуативне. Так ось, «ситуаційне» в сучасному управлінні 
підприємствами прийнято відрізняти від «ситуативного» в 
такий спосіб: у ситуативному проявляється здатність акто-
ра до спонтанних дій, необхідних для реакції та адаптації 
до умов унікального хронотопу, а ситуаційне, хоча й має 
на увазі якісну різнорідність конкретних хронотопів, але 
методологічно виходить з можливості їх класифікації і ти-
пізації, що дозволяє «ідентифікувати» ситуацію на деякій 
мові ситуаційної моделі, під якою найчастіше розуміють 
класифікатор за ознакою спільності якісних програм дії, 
рекомендованих як відповідні реакції на ситуацію. Для 
ситуаційної методології всі ситуації, звичайно, унікаль-
ні, але розуміння цієї унікальності не має прагматичного 
сенсу, – сенс має можливість узагальнення унікальних так 
званих мікроситуацій (тобто безлічі потенційно можливих 
конкретних ситуацій) у множини макроситуацій (тобто в 
класи мікроситуацій, для яких спільним є спосіб реакції).

По-друге, слід пояснити, що мається на увазі під СП-тек-
стом. Такі неологізми відносяться до галузі економічної се-
міотики і проводять аналогію між системами показників 
і знаковими об’єктами природних мов, для яких розро-
блено термінологію мовознавства, тобто запозичують цю 
термінологію, відображаючи специфічні риси референта 
додатковим позначенням «СП-» (абревіатурою, що вказує 
на відношення до систем показників) за загальною схе-
мою: СП-мова, СП-мовлення, СП-метафора, СП-дискурс, 
СП-жанр, СП-інверсія та ін. До числа таких позначень від-
носиться також і СП-текст, під яким мається на увазі кон-
кретний зафіксований об’єкт СП-мовлення. Всі СП-об’єк-
ти входять до предмета вивчення економічної семіотики. 
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При цьому СП-об’єкти можуть мати істотні відмінності 
як референти від своїх референтів-аналогій, оскільки від-
носяться до різних мов, які мають різні галузі і способи 
функціонування. Частково це зумовлено тим, що для при-
родних мов, які виділено за етнічною ознакою (а не профе-
сійною, функціональною та ін.), форми мовлення частіше 
передують формам писемності; для СП-об’єктів характер-
ний зворотний напрям усталення форм.

По-третє, під культурою розуміємо природний відтво-
рюваний комплекс інститутів. Згідно з таким визначенням 
словосполучення «інститути культури» в якомусь сенсі є 
тавтологією, – такою ж, якщо б у цьому визначенні було 
вжито слово «самовідтворюючийся» (са-мо-[...]-ся – тав-
тологія в одному слові). І для більшої обережності можна 
було б вжити більш нейтральне «відтворюваний», але тоді 
це вивело б суб’єкта культури за рамки культури, що хоч 
і обережно, але неправдоподібно. А таку тавтологічність 
не вважаємо надлишковою, на відміну від багатьох інших 
тавтологій, оскільки має на увазі рефлексивність культу-
ри: щоб культура як комплекс інститутів відтворювала 
себе мають бути не тільки інститути, але й інститути ін-
ститутів. І ось за їхньою наявністю комплекс стає не просто 
відтворюваним, а саме відтворюючимся. При цьому окре-
мі інститути можуть і не бути відтворюючимися (тобто не-
вірна б була заміна «відтворюючийся комплекс інститутів» 
на «комплекс відтворюючихся інститутів»), але комплекс 
інститутів стає цілісним і саме культурою тоді, коли там 
з’являються інститути-репродуктори. І ось після підведен-
ня до цього поняття інститутів-репродукторів можна зро-
бити дві наступні тези: 1) науку культурфілософію слід 
розуміти не як властивість і здатність стороннього суб’єкта 
пізнавати закономірності формування окремих інститу-
тів спостережуваного суспільства в їхньому комплексному 
взаємозв’язку, а як один з таких інститутів-репродукторів, 
що має рефлексувати і, усвідомлюючи потреби у коорди-
нації та оновленні складових цього комплексу, давати нау-
кову базу для прескриптивних наук; 2) економіка як наука 
давно усвідомила потребу розвитку як окремої галузі ще 
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й інституційної економіки та прагне дослідити не окремі 
економічні інститути, а їхні комплекси, як дескриптивно, 
так вже і прекриптивно, – тому її предметом стають не 
тільки самі економічні інститути, а й економічні аспекти 
культури, причому в їхньому розвитку, – в цьому сенсі 
фундаментом її має бути не тільки соціологія, а й культур-
філософія. Для економічної семіотики важливими є аспек-
ти процесів формування і функціонування культури, хоча 
б через те, що економічна семіотика все ж є семіотикою за 
своєю родовою належністю.

Після цих уточнень перейдемо до тези про поняття 
жанру діяльності та про роль цього поняття в ситуаційній 
інтерпретації СП-текстів. У такому контексті слід відріз-
няти СП-жанри і жанри діяльності. Під СП-жанрами ро-
зуміються класи СП-об’єктів взагалі і СП-текстів зокрема, 
у яких проявляється спільність іллокутивної ролі в ділових 
комунікаціях. Серед СП-жанрів можна виділити великі та 
малі форми (наприклад, звіти й плани та довідки й орде-
ри). Але жанр діяльності має ще більше значення – це кон-
текст вживання СП-жанру, бо його родовою категорією є 
діяльність, а тому окремому жанрові діяльності притаман-
ні різні форми проявів, а не тільки комунікаційні форми 
(зокрема СП-об’єктів). Тому аж ніяк не можна ототожнюва-
ти СП-жанри та жанри діяльності.

Навіть словосполучення «система показників» не треба 
ототожнювати зі «знаковою системою», тому що це є ок-
ремим видом знакових систем, хоча й дуже поширеним, 
та таким, що займає більшу частину текстів ділової мови 
взагалі. Часто зустрічається професійна аберація деяких 
професій, яка полягає у схильності ототожнювати показ-
ники й кількісні показники, значення показників і числові 
значення. Такі аберації зустрічаються і в людей, які звикли 
працювати з числовими СП-текстами, як би позбавляючи 
інші СП-тексти права вважатися такими, і в людей навпа-
ки, які не працюють з числовими СП-текстами, але тоді 
це пов’язано зі свідомим відчуженням від обов’язковості 
системного розуміння тих текстів, з якими вони працю-
ють, чи то в силу їх більшої усталеності за формою, чи то 
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заради підкреслення творчого характеру роботи та через 
інші професійні установки. Через такі установки так само, 
як позначення «семіотика» складно проникало і проникає 
в термінологію багатьох прескриптивних наук, які обслу-
говують різні види діяльності, що пов’язані з проектуван-
ням і розробками, точно також і термін «система показни-
ків» складно долає цей бар’єр у зворотному напрямку. І це 
при тому, що семіотика займається знаковими системами, 
а показник – це знакова система, яка використовує будь-
який тип шкал, тобто знаходження термінів «семіотика» і 
«система показників» по різні боки кордонів наукових об-
ластей зараз виглядає вже дивним. І така вада на шляху зу-
стрічного проникнення термінів і наукових поглядів ніяк 
не може сприяти розвитку напрямків семіотики, зокрема 
економічному. Якщо взяти жанр «доповідь», то точно так 
як будь-яка конкретна доповідь стає текстом, так само пре-
зентація до неї стає СП-текстом, незалежно від того, чи 
буде там числовий матеріал чи ні. У контексті пропоно-
ваної доповіді наведений приклад про вади проникнен-
ня наукових положень відноситься вже до минулого, хоч 
і недавнього, але є саме прикладом-поясненням для тих 
очікуваних вад, які ще належить подолати інституційним 
економістам і культурфілософам.

Інтерпретація СП-жанру має імперативну роль: від ін-
терпретаційної ідентифікації СП-тексту залежить реакція 
актора. Якби така інтерпретація була однозначною, то весь 
процес ділової комунікації можна було б вивести за рамки 
розгляду як культурного явища і залишити його в рамках 
винятково предмета сучасної кібернетики, що базується 
на інших філософських підгалузях. Однак ні про яку од-
нозначність інтерпретації СП-текстів годі й вести мову на-
віть тоді, коли форма і зміст цих текстів регламентовані: 
інтерпретації не тільки нечіткі (тобто fuzzy), але й комп-
лексні (тобто не зводяться до одного класу явищ в існуючо-
му понятійно-категоріальному апараті). Крім того, варто 
виділяти формальні СП-жанри і неформальні СП-жанри, 
– наприклад «звіт» та «відписка». І ось така подвійна ін-
терпретація СП-текстів спонукає розглядати їх як об’єкти 



113

ФІЛОСОФІЯ ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ

неоднозначної інтерпретації, яка б враховувала не тільки 
зміст і структуру СП-текстів, а й ситуаційний контекст по-
ведінки комунікантів, які генерують і розпізнають цей СП-
текст на множині категорій використовуваних СП-мов. У 
формальному полі СП-текст може означати не тільки не те 
ж саме, що і в неформальному, а й мати навіть протилежне 
значення. Якщо опортунізм розуміється як результат реа-
лізації можливостей, що надано асиметрією інформації, то 
його не можна ідентифікувати поза контекстом розгляду 
цієї самої асиметрії інформації та процесів комунікації, у 
ході яких отримують інформацію актори. Через це опор-
тунізм полягає в генеруванні специфічних спотворюючих 
інформацію СП-текстів замість виконання зобов’язань. 
Подолання опортунізму також безпосередньо залежить від 
здатності ситуаційно інтерпретувати такі СП-тексти.

У виділенні окремих жанрів діяльності слід було б, як 
здавалося, в першу чергу розглядати приклади з позитив-
них жанрів, – дослідження, наставництва і подібних до них. 
Але негативні жанри діяльності більш органічно продов-
жать уже використані приклади в цьому стислому викладі 
питання. При цьому варто підкреслити, що будь-який не-
гативний жанр діяльності не слід апріорі визнавати асоці-
альним, і навіть термін «девіації» вважаємо неприйнятним 
для частини негативних жанрів діяльності. Наприклад, 
жанр діяльності «зловживання» не можна розуміти як асо-
ціальну поведінку, тому що і він може виявитися більш 
нормальним (в значенні модального явища) для соціуму, 
ніж всі інші окремі жанри, які можна було б йому проти-
ставити. І навіть сам термін «асоціальний» в якомусь сенсі 
асоціальний, бо намагається підмінити конструкти інсти-
тутів конструктами ідеалів. Сучасна інституційна економі-
ка привчає інакше дивитися на багато які соціальні яви-
ща, які раніше розумілись наслідком «поганою природи»: 
злочини керуються тими ж мотивами, що й благодіяння; 
незаконне заволодіння чужим майном стає лише однією 
із форм сфери розподілу, причому не завжди одночасно 
незаконною і аморальною; корупція виникає винятково 
як механізм виправлення недоліків механізмів сфери об-
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міну і викорінюється тоді, коли перестає виконувати своє 
призначення; збочення і зловживання – продукт недоліків 
організації сфери споживання і виробництва. Цей пере-
лік прикладів просто дорівнює за кількістю економічним 
сферам: споживання, розподіл, виробництво, обмін. За-
гальне в них – ствердження неприпустимості протистав-
лення родових категорій причин сумлінної та несумлін-
ної поведінки. Так само як опортуністична поведінка не 
протистоїть кооперативній, а є лише одним з регуляторів 
кооперативної поведінки, – так само і так звані «асоціаль-
ні явища» є регуляторами всіх «нормальних» форм соці-
альної поведінки, служачи іноді індикатором-симптомом 
соціальних дисфункцій, а іноді навіть їхніми ліками, тобто 
є соціально нормальними на наступному рівні розуміння 
соціальної нормальності. У цій ролі індикатора поведінка 
як спостережуваний феномен виступає так само СП-об’єк-
том, як і об’єкти, що традиційно розуміються як системи 
показників. Культурне поле водночас формує усвідомлене 
дотримання норм або ухилення від них та усвідомлення 
симптоматики, за якою можна ідентифікувати різні види 
поведінки та відрізняти демонстративні форми від їхнього 
приховуваного змісту. СП-тексти не становлять собою са-
мостійні СП-об’єкти, а виникають як продукт конкретних 
культурно-історичних комплексів жанрів діяльності, котрі 
визначено діючою культурою і субкультурами. Це розу-
міння має лежати в основі складання ситуаційних моделей 
ідентифікації СП-текстів.

Однак розв’язання такого завдання на вказаному ета-
пі трансформації економіки вже не є задовільним (і це 
завдання значною мірою вже вирішено для домінуючих 
зараз форм господарювання). Комплекси СП-текстів змі-
нюються в ході інституційної сукцесії, і слід вести мову про 
системи показників різного масштабу: зміна систем показ-
ників відбувається з частотою, яка залежить від масштабу, і 
системи показників більш дрібного масштабу оновлюють-
ся частіше. І ось умови переходу господарських систем з 
одного укладу на інший ставлять більш складні завдання 
прогностичного перегляду ситуаційних моделей інтер-
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претації СП-текстів, а такий перегляд має базуватися на 
знаннях, які виходять за рамки предметів існуючих еконо-
мічних дисциплін, – необхідним є знання закономірностей 
розвитку культур у їхньому зв’язку з розвитком суспіль-
но-економічних відносин. Особливості та закономірності 
культурно-історичного процесу зумовлюють інституційні 
сукцесії, а з ними і сукцесії мовних форм, які обслуговують 
актуальні інститути суспільства. Це і актуалізує ті питання, 
про які йдеться в цьому дослідженні, оскільки стимулює до 
випереджаючого розвитку, – спільноти (етнічні, регіональ-
ні, кластерні, конфесійні, професійні, ком’юніті, тощо), які 
усвідомлять нові об’єктивні правила укладу раніше, мають 
більше шансів зайняти кращі позиції в цьому укладі. Їхнє 
майбутнє буде залежати від їхньої сьогоднішньої здатності 
усвідомлювати на культурфілософському рівні здібності 
до адаптивності, яку актуалізує потреба до адаптації абсо-
лютно нового масштабу, – масштабу формаційного. Тому 
варто було б очікувати співпраці культурфілософії з ін-
шими науковими галузями в напрямку випереджального 
опрацювання ситуаційних інтерпретацій культурних но-
вацій та їхніх окремих проявів.
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РОЛЬ КОНТЕКСТУ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТУ 
І ФОРМУВАННІ ДИСКУРСУ

В останні десятиліття в культурології, соціології, пси-
хології та філософії набув значного поширення концепт 
контексту та пов’язані з ним поняття «контекстний» і 
«контекстуалізація». Можна навіть стверджувати про ви-


