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Д. А. Товмаш, канд. філос. наук, доц., КНУТШ 

БІЗНЕС ЯК МІЖКУЛЬТУРНИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР 

У статті подано соціально-філософський аналіз міжкультурної комунікації в 
якості корелята бізнесу. Підкреслено, що саме міжкультурна комунікація є своєрід-
ною передумовою функціонування і розвитку соціуму та бізнесової реальності.  

Ключові слова: культура, міжкультурна комунікація, капіталізація, когнітивний капітал, 
менталітет, комунікативна компетентність.  

Метою статті є з'ясування засадничих підвалин знання про феномен 
бізнесу, що існує в нашому суспільстві у латентній формі, що стала 
наслідком процесів міжкультурної комунікації в межах імпорту та експо-
рту знань. Використання та примноження національного когнітивного 
капіталу українського суспільства. Особливе місце серед всього різно-
маніття знань займає саме система, а точніше системи знань про фе-
номен бізнесу. Актуальність зазначеної мети є нагальною для всіх країн 
СНД, адже саме вони мають ситуацію повного знищення цілісної соціа-
льної системи з усіма формами та проявами господарювання, що з 
необхідністю призвело до пошуку нових основ та сутнісних вимірів саме 
їм притаманному погляду. В цілому кожна з країн віднайшла свій спосіб 
творення, накопичення та примноження знань, в результаті чого деякі з 
них досягли капіталізації власних знань. На нашу думку процесу капіта-
лізації суспільних знань сприяв ефект створення бізнес-простору та як 
наслідок виникнення бізнес-культури, що уможливила процес генеру-
вання знань в систему взаємодії "творення-накопичення-примноження" 
у окремих суспільствах. Саме примноження, як один із необхідних ета-
пів створення додаткової вартості, є моментом коли проста множина 
знань перетворюється на технологію та набуває іншого виміру існуван-
ня, а саме соціокультурного простору культурно-історичного досвіду.  

У філософському контексті культура постає не як часткова сфера сус-
пільного життя, а як суспільство в цілому. Культура уособлює загальну 
творчу діяльність у предметах для людини. Вона є втіленням створених 
людьми матеріальних і духовних цінностей. Культура постає як опредме-
тнена сутність людини. Міра розвитку культури визначається мірою роз-
витку людини. Культура це культ людського буття, творення людини із 
"наявного матеріалу". Створюючи людину, вона творить і себе саму [1].  

Але, особливого забарвлення культура набуває, створюючи різні си-
стеми знаків, які є своєрідними носіями культури. Створення знаків – це 
винятково людська здатність. Адже, існуючі у тварин знаки та сигнали 
пов'язані лише з поведінкою й особливостями життя різних видів. Ці 
знаки не створюються тваринами навмисно, вони виникли в процесі 
еволюції виду і передаються генетично. Тільки людина усвідомлено 
створює свої знаки, вони не є для неї вродженими, оскільки являють 
собою форму існування людської культури.  

Така здатність людини одночасно створює проблему розуміння і 
сприйняття чужих культур. Відповідно до розуміння та сприйняття на-
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вколишнього світу російський науковець В. В. Тарасенко висловився 
так: "Світ розвертається як цілісне середовище можливостей. Істота, 
існуюча у світі, що пізнає світ віддає себе можливостям. Я буду розділя-
ти як мінімум три типи можливостей: візуальні можливості – можливості 
того, що ми бачимо, тілесні можливості – можливості положення нашого 
тіла у світі, можливості тілесної організації, мовні можливості – можли-
вості в середині деякої знаково-семіотичної системи, середовища" [2]. 

Протягом всієї історії людством було створено велику кількість зна-
ків поведінки, без яких неможливий ні один вид його діяльності. Для 
людини володіння цими знаками і знаковими системами означає її 
включення у відносини з іншими людьми через культуру.  

Всі багаточисельні знаки і знакові системи, які існують у людському 
суспільстві, складають культуру того чи іншого часу, того чи іншого соці-
уму. В кожному знаку закладений певний сенс, який був виражений і 
зафіксований в цьому знаку попереднім поколінням. Тобто, будь-який 
знак має свою форму і зміст. Зміст знаків є складною, багатоплановою, 
сконцентрованою системою знань для тих, хто в змозі її прочитати. При 
цьому культура кожного суспільства може існувати тільки завдяки на-
ступності поколінь. Однак, культурні надбання не можуть передаватися 
генетично. Всі знання, вміння, навички, форми поведінки, традиції та 
звичаї живуть тільки в системі культури. Тому збереження культури 
пов'язане з необхідністю збереження і передачі культурної системи 
знань кожному поколінню. Її передача здійснюється за допомогою пере-
дачі знаків від одного покоління до іншого, а також від однієї культури до 
іншої. Взаємодія культур відіграє життєво важливу роль для існування і 
розвитку культури будь-якого народу. Таку взаємодію визначають як 
міжкультурну комунікацію. Будь-який факт і процес міжкультурної кому-
нікації може бути охарактеризований за рівнем чи глибині проникнення 
комунікантів у контактовані культури. З цієї точки зору, російська дослі-
дниця С. К. Милославська пропонує виділити наступні рівні: 

1) культурна взаємоприйнятність.
2) культурне взаєморозуміння.
3) культурне взаємоєднання.
Перший рівень можемо умовно уявити через твердження: "Я перед-

бачаю, знаю і враховую, що інший думає і діє по-іншому".  
Другий рівень – через твердження: "Я знаю і розумію, чому інший – 

інший, і я готовий погодитись із поясненням його інакшості й прийняти її".  
Третій, найвищий, рівень можемо спробувати виразити тверджен-

ням: "Я розумію і приймаю концептуальні цінності іншого і готовий роз-
ділити їх".  

Ціллю першого рівня буде гарантування взаємної культурної толе-
рантності, ціллю другого – забезпечення взаємної культурної адаптації, 
а ціллю третього – досягнення взаємного культурного асоціювання (єд-
нання). Потрібно, однак, враховувати, що в процесі міжкультурної кому-
нікації людина виступає не як деяка природно і соціально відтворююча 
сутність, а як істота творча, "homo creator". Тому реальна міжкультурна 
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взаємодія на більш високих, чим перший, рівнях почне тяжіти не до 
категорії типового, не до "ми", "вони", "зазвичай", "завжди", а до "я", "ти", 
"тут", "тепер". Очевидно, вищого рівня можливо досягти лише при умові 
виходу, по-перше, за межі культурного побуту, і, по-друге, за межі знан-
ня факту культури як такої в сфері особистісної інтерпретації цього 
факту як культурної події. Під культурними подіями ми передбачаємо 
розуміти, по-перше, вічні цінності духовної культури народу. По-друге, 
культурними подіями ми називаємо також принципово нові для кожної 
даної епохи імена і тексти культури, наприклад мистецтво російського 
авангарду. По-третє, культурними подіями можуть бути і власне істори-
чні події, що відіграли доленосну роль у розвитку народу та людини в 
культурі. Одночасно це можуть бути не тільки історичні, котрі традицій-
но ілюструють становлення й розвиток державності (Хрещення Русі, 
Вітчизняна війна 1812 р., терор і т. п.), які зазвичай трактуються в спеці-
альних країнознавчих курсах, переважно з інформаційною ціллю. Але 
якщо прийняти до уваги ціль забезпечення культурного взаєморозумін-
ня, то до ряду культурних подій потрібно включити й ті, які істотно впли-
нули саме на менталітет народу [3]. 

Менталітет, в розумінні більшості вчених, містить в собі почуття, сим-
патії і антипатії, образи, уявлення про людину і її місце у світі. Одночасно 
всі ці уявлення і відчуття не піддані логічній систематизації, осмисленню. 
Вони пов'язані не стільки із свідомістю, скільки з несвідомістю; якщо сві-
домість регулює мислення людини, то менталітет регулює її поведінку.  

Одним із перших, хто дивився по іншому на менталітет, був французь-
кий вчений Гастон Бутуль, який у монографії "Les mentalites" (менталітет) 
1952 р., запропонував таке визначення: "Менталітет – це сукупність ідей 
та інтелектуальних установок, притаманних індивіду і поєднаних один з 
одним зв'язками або відносинами віри. Наш менталітет знаходиться між 
нами та світом, як призма, та є апріорною формою нашої свідомості" [4].  

Враховуючи наведену думку, можна стверджувати, що "міжкультур-
на комунікація" означає обмін між двома і більше культурами та продук-
тами їх діяльності, що здійснюється в різних формах. Даний обмін може 
відбуватися як в науці, так і в міжособистісному спілкуванні людей в 
побуті, сім'ї, неформальних (неофіційних) контактах.  

Особливого пояснення й уваги потребує факт існування і розвитку 
відносно самостійного явища стосовно світової філософії – філософії 
окремого народу (національної філософії). Загальновизнаним є те, що 
немає і не може бути суто національної науки (математики, фізики, хімії 
та ін.). Однак німецька, французька, російська філософія тощо – понят-
тя не тільки відображають соціальну реальність, а й функціонують для 
того, щоб створити загальне уявлення про реальний процес народжен-
ня і життя філософських ідей у світі культури і цивілізації. Адже ідеї 
філософії найбільш глибоко виявляють душу народу, його духовний 
досвід та непересічний дух у загальнолюдській природі.  

Акцентуючи увагу на ідеї, що існування будь-якої національної філо-
софії реалізується як прояв філософії духу, можемо стверджувати: украї-
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нська філософія існує як особливе, оригінальне явище. Ця особливість 
визначається наявністю у ній домінанти етико-моральної парадигми. 
Український народ витворює філософію, яку справедливо називають 
кордоцентричною ("філософія серця"), бо в центрі цієї філософії є люди-
на з особливим духовним світом, який перебуває в органічній єдності з 
умовами її самореалізації. Українська філософія – це оригінальна систе-
ма, засадами якої є філософський дух українського народу як органічна 
єдність віри, любові і надії у вічному прагненні до втілення їх у свободі [5].  

Сучасні наукові дослідження в сфері міжкультурної комунікації фоку-
суються на поведінці людей, що стикаються з культурно обумовленими 
відмінностями в мовній діяльності і наслідками цих відмінностей. Ре-
зультатами досліджень стали нариси культурної специфіки при вира-
женні та інтерпретуванні ситуативних мовних дій комунікантів. З самого 
початку ці дослідження мали більше прикладне значення і використову-
вались в багаточисельних розробках для практичних занять із розвитку 
крос-культурної сприйнятливості. В умовах міжкультурної комунікації 
формується вторинна мовна особистість, яка володіє здатністю реалі-
зувати себе в межах діалогу культур. Дану здатність також називають 
міжкультурною компетенцією. Міжкультурна компетенція (в її взаємоз-
в'язку із комунікативною компетентністю) виступає в якості одного з 
показників сформованості вторинної мовної особистості, оскільки міжку-
льтурна компетенція пов'язана з осмисленням картини світу іншої соціо-
культури, пізнанням смислових орієнтирів іншого лінгвоетносоціума, 
вмінням бачити схожість та відмінність між взаємодіючими культурами і 
застосовувати їх в контексті міжкультурної комунікації.  

Як академічна дисципліна міжкультурна комунікація використовує 
перш за все досягнення культурної антропології і дослідження комуніка-
тивних процесів у суспільстві. Комунікація може характеризуватися тим, 
який тип комунікативної компетентності конвенціонально задіяний в 
комунікативній події. Для соціальної комунікації це схеми та сценарії 
поведінки у відповідних побутових ситуаціях; для професійної комуніка-
ції це сфера знання, пов'язаного з професійною діяльністю на робочому 
місці. На відміну від згаданих видів комунікації, міжособистісна комуні-
кація спирається на індивідуальний досвід і можлива лише при певному 
рівні спільності в учасників спілкування. Виходячи з цього, можемо гово-
рити про різні функціональні сфери міжкультурної комунікації: міжосо-
бистісна, соціальна, публічна, міжгрупова, професійна, масова комуні-
кація і комунікація в середині малих груп.  

При обговоренні міжкультурних комунікаційних відмінностей необ-
хідно застосовувати високий рівень узагальнення, оскільки індивідуальні 
особливості окремо взятого промовця або окремої комунікативної ситу-
ації можуть не вміщуватися в культурний стереотип. Це в свою чергу 
відображається на методах дослідження.  

Міжкультурна комунікація – взаємодія, що здійснюється в умовах 
значною мірою культурно обумовлених відмінностей в комунікативній 
компетентності її учасників, що дані відмінності суттєво впливають на 
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вдалість чи не вдалість комунікативної події. Під комунікативною компе-
тентністю при цьому розуміється знання символьних систем і правил їх 
функціонування, а також принципів комунікативної взаємодії, що викорис-
товуються під час комунікації. Міжкультурна комунікація характеризується 
тим, що її учасники при прямому контакті використовують спеціальні мов-
ні варіанти і дискурсивні стратегії, що відрізняються від тих, якими вони 
користуються при спілкуванні в середині однієї й тієї ж культури.  

Здатність до розвитку комунікативної компетентності наявна у всіх 
людей, однак конкретна реалізація цієї здібності культурно обумовлена. 
Крім того, вона обумовлена і унікальним індивідуальним досвідом кожної 
людини, тобто, під час комунікації, яка є обміном повідомленнями, постій-
но здійснюється відтворення сенсів, які не співпадають навіть у людей, 
що говорять на одній мові та виросли в спільному культурному середо-
вищі. Від самого народження людина є приналежною до певних соціаль-
них груп і саме в них формується її комунікативна компетентність.  

Під комунікативною компетентністю при цьому розуміється знання ви-
користаних при комунікації символічних систем і правил їх функціонування, 
а також принципів комунікативної взаємодії. Міжкультурна комунікація хара-
ктеризується тим, що її учасники при прямому контакті використовують 
спеціальні мовні варіанти та дискурсивні стратегії, відмінні від тих, якими 
вони користуються при спілкуванні всередині однієї і тієї ж культури.  

Здатність до розвитку комунікативної компетентності притаманна 
всім представникам Homo Sapiens, однак конкретна реалізація даної 
здатності культурно обумовлена. Крім цього, вона обумовлена і уніка-
льним індивідуальним досвідом кожної людини, із чого випливає, що під 
час комунікації, що є процесом обміну повідомленнями, постійно відбу-
вається відтворення смислів, тому що вони не співпадають навіть у 
людей, що говорять одною мовою, та виросли в одній культурі. Саме 
пособі зрозуміле, те явище, що при наявності різних культур і різних мов 
комунікація ускладнюється настільки, що про повноту розуміння можемо 
говорити з відомою долею іронії [6].  

Термін "компетентність" не є винаходом наших днів, згідно словнику 
Webster, воно виникає в 1596 р., однак тільки в останні десятиріччя 
значення цього поняття і його вплив на управління та освіту постійно 
зростає. Відповідно до наповнення даного поняття потрібно зазначити 
два протилежних підходи трактування компетентності, а саме амери-
канський та англійський підходи.  

Американська школа пропонує підхід спрямований на виявлення по-
ведінкових характеристик компетентності, і основне питання, що вирішу-
ється в його межах звучить так: які особистісні риси визначають успішні 
дії? Американці розуміють компетентність як "основоположний поведінко-
вий аспект чи характеристика, яка може проявитися у ефективній і/або 
успішній дії, і котра залежить від контексту дії, організаційних факторів та 
факторів середовища, а також характеристик професійної діяльності" 
(Derous, 2000). Згідно Derous, американський підхід до визначення компе-
тентності бере початок із практики професійного відбору та рекрутменту.  
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З іншої сторони, англійська школа в своєму визначенні зосереджу-
ється не на особистісних характеристиках, а на властивостях самої 
діяльності. Головне питання, що вирішується цим напрямком – які саме 
ті головні елементи діяльності, котрі повинні бути виконані, щоб вважати 
результат досягнутим, що задовольняє заданим вимогам? Отже, "пра-
цівники проявляють компетентність в тій мірі, в якій їх діяльність досягає 
або переважає описані стандарти" (Parry, 1996). Derous стверджує, що 
англійський підхід до проблеми компетентності з'явився як відповідь на 
незадовільну підготовку менеджерів у 80-х рр. і відбився в появі ряду 
стандартів (наприклад, Національна Рада з Професійної Кваліфікації) [7].  

Роблячи висновок, можемо сказати, що англійська школа компетен-
тності спрямована на вивчення характеристик діяльності і їх виконання, 
тоді як американська концентрується на людях, які цю діяльність вико-
нують. Протистояння американської та англійської шкіл також відоме як 
компетенції проти компетентності, процес проти результату і поведінкові 
компетенції проти професіональних.  

Слід також зазначити, що комунікація має місце завжди, коли будь-
якій поведінці або її результату надають деякого значення і вони висту-
пають як знаки чи символи. Із всіх видів знакової (символьної) поведінки 
в людській спільноті найважливішими є використання мови (вербальна 
комунікація) і супроводжуюча її немовленева поведінка (невербальна 
комунікація). Отже, можемо говорити про досвід відповідно до різних 
схем поведінки. Постійне накопичення позитивного досвіду в сфері 
комунікації суб'єктом повинне прямувати до вдосконалення та перерос-
тати в компетентність, а саме в ситуацію коли реципієнт почуває себе 
вільно в комунікативному плані, а мета комунікатора досягнена. У від-
повідності з акцентом саме на компетентність, ми продукуємо комуніка-
цію як процес, який включає в себе наміри та ефективність. Істинна 
комунікація відбувається набагато складніше від звичайного прийому 
реплік від інших. Щоб оцінити компетентність комунікаторів, необхідно 
розглянути змінні поведінки комунікатора, а саме цілі та результати, 
відповідно їх досягнення.  

Ґрунтуючись на дослідженнях комунікативної компетентності, пропо-
нуємо теоретичну модель комунікації, яка включає п'ять функцій: 

1) символізації комунікації, 
2) обробки інформації, 
3) пристосування, 
4) управління, 
5) вираження.  
Дана теоретична модель дозволяє осмислити комунікативні навики 

як стандартизовані блоки з якими пов'язані певні функції. Функції в свою 
чергу (символізація та обробка) накладаються одна на одну задля роз-
витку інших трьох функцій – пристосування, управління та вираження.  

Функція символізації, що обумовлює використання символів як осно-
ву всіх подальших комунікативних взаємодій. Здатність перетворювати 
думки та досвід у слова та невербальні символи визначає які саме ко-
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мунікативні акти можуть сприйматися. Функція обробки інформації, оскі-
льки навички обробки дозволяють символотворцям здобувати смисл із 
тих символів, які вони отримують та прогнозувати як символи, надіслані 
ними будуть сприйняті та усвідомлені іншими людьми. Інші функції – 
пристосування, управління і вираження, розглядаються як функції більш 
високого порядку, які дозволяють людям здійснювати взаємодію. Ці три 
функції ґрунтуються на здатності людини символізувати та обробляти 
інформацію. Вони дозволяють комунікаторам пристосовуватися до об-
ставин комунікації, що постійно змінюються. Ці п'ять функцій доцільно 
розглядати одночасно і як п'ять категорій компетентності.  

Комунікація визначається як взаємний процес через який індивіди 
створюють смислові акти. Сказати, що комунікація має взаємний харак-
тер означає, що ми не можемо легко розділити комунікаторів на тих, хто 
тільки відправляє повідомлення, чи тих, хто лише сприймає. Загалом, 
більш плідно буде розглядати індивідів включених у взаємодію як лю-
дей, що одночасно створюють значення та поділяють їх один з одним, 
оскільки одна людина зазвичай говорить, а інші реагують на це повідо-
млення способами, які в свою чергу впливають на комунікатора. Коли 
комунікація розуміється як процес, то це передбачає, що комунікація 
може розвиватися та змінюватися. Кожна комунікативна взаємодія ґрун-
тується на попередньому досвіді та впливає на наступні взаємодії. Оскі-
льки, процес постійно розвивається та змінюється будь-яка спроба дос-
лідити один компонент комунікативної взаємодії окремо від інших, шту-
чно "заморожує" динамічний процес у статичну форму. Таким чином, 
кожного разу коли ми намагаємось дослідити лише частину процесу 
комунікації, лише окремий тип людей чи повідомлень, ми пропускаємо 
частину того багатства, що включає в себе комунікація. Однак, щоб 
зрозуміти повний процес комунікації ми повинні ідентифікувати його 
складові частини, постійно пам'ятаючи, що кожен компонент є частиною 
дуже складного цілого. Саме тому ми й розглядаємо функції комунікати-
вної компетентності як категорії.  

Отже, ми ж пропонуємо розглядати комунікативну компетентність як 
об'єднаний набір навичок комунікації, які можуть бути здійснені, витри-
мані та покращені, але не розглядаємо комунікативну компетентність як 
риси чи як здібності, якими можна володіти чи не володіти. Ми припус-
каємо, що оцінка комунікативної компетентності повинна базуватися на 
навмисній поведінці комунікатора в даній сукупності обставин, а не на 
простому досягненні цілей. Тобто, ми беремо за головний пріоритет 
принцип "орієнтація на приймача", це означає, що головними чинниками 
на яких потрібні зосередитися при взаємодії будуть сприйняття та реак-
ції приймача, а не намагання відправника. Іншими словами, ми намага-
ємося зрозуміти, як інші учасники даної взаємодії оцінюють доцільність 
поведінки комунікатора, а не встановлюють об'єктивні стандарти для 
оцінювання. Таким чином, ми визначаємо компетентного комунікатора, 
як такого, що через деякий проміжок часу і в зазначених контекстах, 
буде сприйнятий іншими комунікаторами, з навмисним використанням 
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відповідних навичок комунікації, з метою досягнення взаємнобажаних 
результатів. Тезис про те, що комунікативна компетентність має часову 
протяжність, визначає компетентного комунікатора як послідовно де-
монструючого відповідні навички комунікації, на противагу одноразовій 
відповідності поведінки при взаємодії. Природно, чим більше контекстів, 
в яких комунікатора вважають компетентним, тим більша повнота кому-
нікативної компетентності людини. Отже, ми можемо стверджувати, що 
комунікативна компетентність є ефективним чинником міжкультурних 
взаємодій між суспільствами. Саме національна філософія має забез-
печити відтворення єдності освіти та виховання з метою збереження 
культурної ідентичності українського громадянина в умовах потужного 
натиску американізованої масової культури. Розуміння знання як важ-
ливої виробничої сили спричинило формування економіки знання. В 
економіці знання будь-яка праця містить в собі зростаючий компонент 
знання. Але мова йде не про формалізоване професійне знання, що 
отримують в технікумах та інститутах, а навпаки, явище інформатизації 
та надлишковості формалізованого знання підвищили цінність саме 
знання, що не піддається формалізації. Зростає попит на знання, що 
базується на досвіді, кмітливості, здатності до орієнтації, самоорганіза-
ції, тобто, на форми живого знання, що набувається в повсякденній 
культурі. Будь-яке формалізоване знання може бути відокремлене від 
свого матеріального й людського носія, практично безкоштовно розти-
ражоване в комп'ютерній формі (через кіберпростір) та без обмежень 
використане універсальних машинах чи соціальних моделях. Чим біль-
ше формалізоване знання розповсюджується, тим вище його суспільна 
користь й менша товарна вартість, що в кінцевому рахунку прямує до 
нуля. Таким чином ми можемо говорити про гуманність економіки знан-
ня, що дозволяє робити знання досяжним кожному у вигляді спільного 
надбання – "комунізм знання". Саме тому, щоб була можливість прода-
вати знання як товар та використовувати як капітал, їх потрібно прива-
тизувати й тримати в недосяжності. На підтримку нашої тези потрібно 
зазначити думку американського соціолога Іммануіла Валлерстайна, що 
капіталізм не може існувати без ринків, а капіталісти весь час повторю-
ють, що вони підтримують створення вільного ринку. Але насправді 
абсолютно вільний ринок капіталістам не потрібний, їм достатньо й 
частково вільного ринку. Причина зрозуміла. … На такому ідеальному 
ринку (абсолютно вільному) покупці завжди зможуть збити рівень при-
бутку до абсолютного мінімуму,…а з таким низьким рівнем прибутку 
капіталістичні ігри втратять для виробників будь-який інтерес, таким 
чином, буде зруйнована соціальна основа всієї системи [8].  

Таким чином, ситуація що відбувається в українському суспільстві 
далека в своїй цілі до капіталізації знань та створенні найнеобхіднішого 
виду взаємозв'язку "наука – бізнес", що дозволяє іншим країнам отри-
мувати за рахунок експорту наукових кадрів з України, що ідуть з надією 
на краще життя, те "живе знання" на безкоштовній основі. В межах укра-
їнської держави це потрібно розглядати як втрату когнітивного капіталу, 
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а в межах національної культури – втрата інтелекту нації. Натомість що 
ж ми отримуємо? Отримуємо ми імпорт формалізованого знання, яке 
ідеологічно надає вимірності нашому простору за визначенням І. Вал-
лерстайна держави-перифирії, що обслуговує державу-ядро. Більш 
того, імпортоване знання є меншовартісним по відношенню до того як 
нам його продають, адже воно стало надбання загалу до того як імпор-
тувалося до країн СНД. Саме менеджмент як систему "наукового" знан-
ня нам імпортують як завершене та досконале знання про феномен 
бізнесу. На наше переконання для нашої національної країни з її куль-
турним корінням та особливостями потрібно за допомогою філософії 
бізнесу виокремити ціннісні аспекти феномену бізнесу на рівні культур-
ної взаємоприйнятності тих імпортованих знань зовні, надати теоретич-
ного та практичного взаєморозуміння існуючих знань і сформувати те 
сучасне "живе знання" яке з необхідністю виразити взаємоєднання ціло-
го народу. Стратегічним є саме розуміння нових можливих реальностей 
бізнесової практик та можливість її відобразити в знанні, не втративши 
при цьому культурної ідентичності через потужний міжкультурний вплив.  
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В статье представлен социально-философский анализ межкультурной комму-

никации в качестве коррелята бизнеса. Подчеркнуто, что именно межкультурная 
коммуникация является своеобразной предпосылкой функционирования и разви-
тия социума и бизнес реальности.  

Ключевые слова: культура, межкультурная коммуникация, капитализация, когнитив-
ный капитал, менталитет, коммуникативная компетентность.  

D. A. Tovmash 
BUSINESS AS INTERCULTURAL COMMUNICATIVE SPACE 

The article presents a socio-philosophical analysis of intercultural communication as a 
correlate of business. It is emphasized that this kind of cross-cultural communication is a 
prerequisite for the functioning and development of society and the business reality.  

Keywords: culture, intercultural communication, capitalization, cognitive capital, 
mentality, communicative competence.  


