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СУ ЧАС НІ БІЗ НЕС- КО МУ НІ КА ЦІЇ 
В СО ЦІ АЛЬ НО- ПРАГ МА ТИЧ НО МУ АС ПЕК ТІ: 

ЕМ ПІ РИЧ НИЙ АНА ЛІЗ

Abs tract. The socio-pragmatic aspects of business-communications in the business
sphere in Ukraine are analyzed. The author considers that the social pragma-
tism embodies the post-soviet forms of models of the interpersonal relations in 
business-communications. On the base of the empiric data, the business-
communications in the business sphere are represented as a three-level struc-
ture. The study of the social pragmatism spreads the possibilities of the analy-
sis of communicative practices in business on different levels of business-com-
munications. On the basis of results of the empiric study, the author concludes
that the social pragmatism in various forms is present on all three levels of busi-
ness-communications.

Про цес роз вит ку ук ра їн сько го під при єм ниц тва, праг нен ня пе рей ти до більш
ефек тив них в умо вах рин ку форм спів пра ці вка зує на не об хід ність со ці о ло гіч но го
дос лід жен ня чин ни ків ста нов лен ня ук ра їн ських біз нес- ко му ні ка цій і со ці о ло гіч но го
ана лі зу особ ли вос тей ко му ні ка тив них прак тик у біз не сі. 

Од ни ми з най важ ли ві ших пе ре ду мов ор га ні за ції біз нес- ко му ні ка цій в су час них
умо вах на всіх рів нях со ці аль ної вза є мо дії ви яв ля ють ся со ці о куль тур ні до мі нан ти мі -
жо со бис тіс них від но син, нап рик лад, со ці аль ний праг ма тизм. Тер мін “со ці аль ний
праг ма тизм” є но вим в со ці о гу ма ні тар ній лі те ра ту рі, і на у ко вий ін те рес до ньо го пок -
ли ка ний по я вою на да но му ета пі фор му ван ня ко му ні ка тив но го се ре до ви ща 
біз не су низ ки со ці аль них і ко му ні ка тив них прак тик, які спри я ють от ри ман ню 
при бут ку на ос но ві за до воль нян ня ін те ре сів сто рін, що бе руть участь у вза є мо дії. Ці
спе ци фіч ні со ці аль ні прак ти ки, ос но ва ні на со ці аль но- праг ма тич ній ви го ді, со ці аль -
ній при ваб ли вос ті і со ці аль ній ефек тив нос ті, є сво є рід ним під ґрун тям для фор му ван -
ня мо де лей біз нес- ко му ні ка цій в су час них умо вах роз вит ку під при єм ниц тва, що обу -
мов лює ак ту аль ність дос лід жен ня со ці аль но го праг ма тиз му в біз нес- ко му ні ка ці ях.

Ме та стат ті – ана ліз со ці аль но го праг ма тиз му на мік ро-, ме зо- і мак ро рів ні 
біз нес- ко му ні ка цій. Для ана лі зу со ці аль но го праг ма тиз му на трьох рів нях біз нес- 
ко му ні ка цій не об хід но ви ко на ти та кі зав дан ня:

1) роз по діл біз нес- ко му ні ка цій у сфе рі під при єм ниц тва за рів ня ми со ці аль ної
вза є мо дії;
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2) виз на чен ня форм со ці аль но- праг ма тич них біз нес- ко му ні ка цій на кож но му
рів ні со ці аль ної вза є мо дії.

Біз нес- ко му ні ка ції вив ча ють ся на ме жі де кіль кох дис цип лін: со ці о ло гії і мар -
кетин гу, ме нед жмен ту і пси хо ло гії, со ці аль ної лін гвіс ти ки і се ман ти ки та ін. Це 
під твер джує склад ність і ба га то ас пек тність біз нес- ко му ні ка цій як со ці аль но го фе -
номену, для ос мис лен ня яко го не об хід ний ін тег ро ва ний під хід, обу мов ле ний пос -
тавлени ми дос лід ниць ки ми зав дан ня ми. Со ці о ло гія ак цен тує ува гу на та ких проб -
лемах, як куль тур ні, со ці аль ні й еко но міч ні де тер мі нан ти біз нес- ко му ні ка цій, 
спе ци фіка ко му ні ка тив них стра те гій в біз не сі в пев них со ці аль но- е ко но міч них умо -
вах, особ ли вос ті фор му ван ня ко му ні ка тив но го прос то ру біз не су і чин ни ки, які 
спри я ють і обу мов лю ють цей про цес. Роз гля да ю чи біз нес- ко му ні ка ції як склад ний 
і ба га тог ран ний фе но мен, ми про по ну є мо та ке виз на чен ня: 

біз нес- ко му ні ка ції – це со ці аль ні ко му ні ка ції, які від бу ва ють ся на мік ро-, ме зо- 
і мак ро рів ні со ці аль ної вза є мо дії у сфе рі під при єм ниц тва і ви ко ну ють йо го ін фор -
мацій ні і ко му ні ка тив ні фун кції.

Ха рак те ри зу ю чи ко му ні ка тив ний прос тір біз не су, від зна чи мо, що в сфе рі ук ра їн -
сько го під при єм ниц тва сфор му ва ло ся два ко му ні ка тив ні по ля: по ле фор маль них
біз нес- ко му ні ка цій і по ле не фор маль них біз нес- ко му ні ка цій, в яких при сут ні пос т-
радян ські мо де лі ко му ні ка тив ної вза є мо дії, де від бу ва ють ся со ці аль ні об мі ни. Спе -
ци фіч ною ха рак те рис ти кою цих об мі нів є ре цип рок ність, яка пе ред ба чає двос то -
ронній зв’язок між суб’єк та ми і го лов не – пра во на пос лу гу в май бут ньо му. 
З од но го бо ку, ця мо дель по ве дін ки дій сно є пос тра дян ським ти пом ко му ні ка тив ної
по ве дін ки біз нес ме на, з ін шо го бо ку, це – від сут ність ді ло вої куль ту ри, яка ще пе ре -
бу ває у ста дії фор му ван ня. Нас лід ком нес фор мо ва нос ті прин ци пів ді ло вих від но син
є те, що в ко му ні ка тив них ак тах і ко му ні ка тив них прак ти ках ак то ри “пок ла да ють ся
на друж бу і спо рід не ність, ло каль ні мо раль ні прин ци пи або не фор маль ні зви чаї 
для ке рів ниц тва ді ло вою по ве дін кою” [1, с. 63]. Важ ли вою ри сою цих від но син є екс -
пек та ції ак то рів що до от ри ман ня вза єм ної ви го ди від ко му ні ка ції, що спри яє роз вит -
ку ді ло вих від но син у дов гот ри ва лій пер спек ти ві. Та ким чи ном, у біз нес- ко му ні ка ці -
ях, в пер шу чер гу, ак цен ту єть ся ува га на праг ма тич ній фун кції со ці аль них ко му ні ка -
цій, яка вка зує на обов’яз ко ве от ри ман ня ко рис ті і при бут ку з ко му ні ка тив но го про -
це су. Як що от ри ман ня ко рис ті та ви го ди пов’яза но із за до воль нян ням спіль но го ін -
те ре су, то та кі біз нес- ко му ні ка ції ми ха рак те ри зу є мо як со ці аль но- праг ма тич ні.

Со ці аль ний праг ма тизм – це  якіс на ха рак те рис ти ка со ці аль но орі єн то ва ної 
ді яль нос ті і роз вит ку, в ос но ві яких ле жать прин ци пи до ві ри, со ці аль ної при ваб -
ливос ті, со ці аль ної від по ві даль нос ті [2, с. 49–53]. 

У про це сі со ці о ло гіч но го дос лід жен ня, здій сне но го ав то ром у 2006 р.1, бу ло 
от ри ма но екс пер тні оцін ки що до особ ли вос тей фун кці о ну ван ня біз нес- ко му ні ка-
 цій у сфе рі під при єм ниц тва. На під ста ві цих ре зуль та тів про по ну єть ся роз по ді ля ти
біз нес- ко му ні ка ції у сфе рі під при єм ниц тва за та ки ми рів ня ми (рис. 1):

1 Метою соціологічного дослідження було дослідження соціального прагматизму в бізнес-комунікаціях.
Вибірку склали 103 эксперти (підприємці м. Харкова).
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Рис. 1. Рів ні біз нес- ко му ні ка цій в сус пільс тві

Зап ро по но ва ний роз по діл біз нес- ко му ні ка цій, здій сне ний на під ста ві по зи цій 
ак то рів у ко му ні ка тив но му прос то рі, доз во ляє зро би ти де таль ний ана ліз мо де лей
ко му ні ка цій у під при єм ниць кій ді яль нос ті та дос лі ди ти роль до ві ри, со ці аль ної при -
ваб ли вос ті та со ці аль ної від по ві даль нос ті на кож но му із рів нів. Ми при пус ка є мо, що
в ко му ні ка тив них від но си нах на су час но му ета пі роз вит ку ук ра їн ських біз нес- 
ко му ні ка цій особ ли ву роль ві діг рає яви ще со ці аль но го праг ма тиз му, але ре зуль та ти
екс пер тно го ін терв’ю до ве ли, що со ці аль ний праг ма тизм на кож но му із заз на че них
рів нів біз нес- ко му ні ка цій має різ ні про я ви. На дум ку ав то ра, це обу мов ле но фун кці -
я ми біз нес- ко му ні ка цій на різ них рів нях, а та кож со ці аль ни ми пор тре та ми ко му ні -
катив них ак то рів. Роз гля не мо док лад ні ше со ці аль но- праг ма тич ні ха рак те рис ти ки
біз нес- ко му ні ка цій на мік ро-, ме зо- і мак ро рів ні со ці аль ної вза є мо дії:

1. Біз нес- ко му ні ка ції на мік ро рів ні со ці аль ної вза є мо дії у го ри зон таль но му на-
прямі ви ра же ні ор га ні за цій ни ми ко му ні ка ці я ми, у вер ти каль но му – це ко му ні ка ції 
з ау ди то рі єю спо жи ва чів. У будь- я ко му під при ємс тві ко му ні ка тив ні про це си ві доб -
ра жа ють фор маль ну і не фор маль ну струк ту ру со ці аль них від но син. Ха рак тер ною
особ ли віс тю ба га тьох пос тра дян ських ор га ні за цій і під при ємств є те, що по ля 
фор маль них і не фор маль них від но син пос тій но пе рех ре щу ють ся і пе ре бу ва ють у
вза є мо за леж нос ті. За да ни ми екс пер тних ін терв’ю, 82% екс пер тів, що взя ли участь 
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в опи ту ван ні, ствер джу ють, що не фор маль ні прак ти ки в ді ло вих від но си нах є виз на -
ною час ти ною сфе ри фор маль них від но син. Фор маль ну ор га ні за цію тру до вих від но -
син від різ няє іс ну ван ня та ких ре гу лю ю чих еле мен тів, як юри дич ні нор ми, ста тус ні
роз по ряд жен ня, по са до ві інс трук ції і ін. Для по ля не фор маль них від но син ха рак тер -
ний низь кий рі вень фор ма лі за ції, який про яв ля єть ся в не фор маль ній ко му ні ка ції і
об мі ні сим во ліч ни ми ре сур са ми. Ві до мо, що іс нує ри ту аль на фор ма фор маль ної і 
не фор маль ної струк ту ри, яка суп ро вод жу єть ся від по від ни ми ри ту а лі зо ва ни ми 
фор ма ми ко му ні ка ції. Спе ци фіч ною ри сою та ких форм ко му ні ка ції є прог но зо ва ний
ре зуль тат ко му ні ка тив но го ак ту. Про цес ко му ні ка ції ре гу лю єть ся як офі цій ни ми,
так і не о фі цій ни ми нор ма ми і пра ви ла ми по ве дін ки, але для під си лен ня впли ву або
під ви щен ня до ві ри ак то ри звер та ють ся до сфе ри не фор маль них прак тик.

Сис те ма від но син “під при є мець – ау ди то рія спо жи ва чів” та кож від зна ча єть ся
склад ніс тю і не од ноз нач ніс тю, що обу мов ле но іс ну ван ням со ці аль них сте ре о ти пів
біз не су і від сут ніс тю ді а ло гу між біз не сом і сус пільс твом. Це нес при ят ли во поз на ча -
єть ся на роз вит ку біз не су в Ук ра ї ні, не сти му лює ко му ні ка тив ну ак тив ність суб’єк тів
ді ло вих від но син. Ус піх біз нес- ді яль нос ті пе ре важ но за ле жить від ефек тив нос ті 
ко му ні ка тив них вза є мо дій, ос кіль ки не об хід но роз роб ля ти і впро вад жу ва ти ко му ні -
ка тив ні стра те гії, які, в пер шу чер гу, спри я ти муть ство рен ню по зи тив но го об ра зу біз -
не су в сві до мос ті спо жи ва ча. Со ці аль ний праг ма тизм під при єм ниць кої ді яль-
 ності при пус кає, що еко но міч на ді яль ність під при єм ця міс тить со ці аль ний ас пект –
со ці аль ну ко ристь і ви го ду. Але ре зуль та ти екс пер тних ін терв’ю до ве ли, що не всі біз -
нес ме ни пов’язу ють ус піх у біз не сі із сус піль ним схва лен ням ді яль нос ті під при єм ця.
Що до важ ли вос ті сус піль ної під трим ки для ус піш но го роз вит ку біз не су, то біль шість
біз нес ме нів вис ло ви лись по зи тив но. Але це ви я ви ло ся ли ше дек ла ра тив но. 

Таб ли ця 1
Екс пер тні оцін ки рів ня зна чу щос ті сус піль но го схва лен ня для ус пі ху в біз не сі

Нез ва жа ю чи на до во лі ви со кий рі вень зна чу щос ті сус піль но го схва лен ня для 
ус піш но го біз не су (50%), ми ма є мо під ста ви вва жа ти, що під при єм ці вис ло ви ли 
дум ку що до ба жа но го ста ну ре чей, ос кіль ки се ред чин ни ків ус пі ху в під при єм ниць -
кій ді яль нос ті ли ше 32,1% екс пер тів ука за ли на со ці аль ну під трим ку. От же, як вис -
но вок заз на чи мо, що в су час них умо вах біз нес ме ни не від чу ва ють мож ли вос ті по -
зитив но го впли ву со ці у му та со ці аль них спіль нот на ді яль ність під при єм ця. 
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Іде аль на мо дель ді а ло гу між під при ємс твом і ау ди то рі єю спо жи ва чів здій сню -
єть ся за до по мо гою ко му ні ка тив них за со бів (нап рик лад, мар ке тин го ві ко му ні ка ції).
Спо жи ва че ві пе ре да єть ся ін фор ма ція про те, що ре зуль тат ді яль нос ті пев ної ор га ні -
за ції ста но ви ти ме для ньо го ін те рес, ос кіль ки орі єн то ва ний на ви рі шен ня со ці аль -
них проб лем. Та ким чи ном, спо жи вач стає за ці кав ле ним як у ді яль нос ті ор га ні за ції
(під при ємс тва), так і в про дов жен ні ко му ні ка ції, ос кіль ки це вка зує на мож ли вість
спри я ти ви рі шен ню низ ки со ці аль них проб лем, важ ли вих для спо жи ва ча. Спо со бом
ре а лі за ції цьо го нап ря му ба чить ся спів пра ця з неп ри бут ко ви ми і гро мад ськи ми 
ор га ні за ці я ми. Але, на жаль, в Ук ра ї ні та ка вза є мо дія, яка має наз ву “крос- сек тор на
спів пра ця” [3, с. 156], прак тич но не роз ви ну та.

2. Ме зо рі вень біз нес- ко му ні ка цій охоп лює со ці аль ні вза є мо дії, що від бу ва ють ся 
в про це сі під при єм ниць кої ді яль нос ті між пар тне ра ми по біз не су (го ри зон таль ний
нап рям). Вер ти каль ні ко му ні ка ції на цьо му рів ні пред став ле ні вза є мо ді єю з лі де -
рами в пев ній га лу зі під при єм ниц тва. Роз гля не мо де я кі за са ди фун кці о ну ван ня 
біз нес- ко му ні ка цій на цьо му рів ні.

Виз на ним за ко ном со ці аль них ко му ні ка цій при по ши рен ні ін фор ма ції, у то му
чис лі і біз нес- ко му ні ка цій, є тен ден ція опо ри на іс ну ю чі в сус пільс тві ко му ні ка тив -
ні по то ки. В ос но ві мо де лей біз нес- ко му ні ка цій та кож ле жать тра ди цій ні ка на ли пе -
ре да чі ін фор ма ції, які вва жа ють ся вип рав да ни ми і на дій ни ми. Це пов’яза но з прак -
ти ка ми ве ден ня біз нес- ко му ні ка цій, які сфор му ва ли ся ще за ча сів ра дян сько го пе рі -
о ду і сьо год ні пе ре жи ва ють тран сфор ма цію під впли вом тех ніч но го і тех но ло гіч но го
прог ре су в за со бах ма со вої ко му ні ка ції. Зок ре ма, слід звер ну ти ува гу на роз ви ну ту
ме ре жу ті ньо вих та не фор маль них прак тик, про які пи шуть І. По по ва [4], Л. Ля со та
[5],  а та кож ро сій ські со ці о ло ги Т. Зас лав ська [6, 7] і В. Ра да єв [8]. Ці ті ньо ві прак -
ти ки ве ден ня справ, що на ле жать до ті ньо вої еко но мі ки (хо ча де я кі з них ос тан нім
ча сом інс ти ту ці о на лі зу ва лись), обу мов лю ють та ку фор му мі жо со бис тіс них від но син
в біз не сі, як ре цип рок ність [9], пе ре го во ри “без кра ва ток”, ха бар ниц тво і ін. Заз на че -
ні фор ми со ці аль них вза є мо дій ми виз на ча є мо як не фор маль ні ко му ні ка тив ні прак -
ти ки. Суть та ких біз нес- ко му ні ка цій – от ри ман ня вза є мо ви гід но го ре зуль та ту, от же,
та кі ко му ні ка ції є со ці аль но- праг ма тич ни ми. Для то го щоб ре зуль тат дії був ви гід -
ним усім чле нам спіль но ти, він по ви нен бу ти пов’яза ним із цін ніс ни ми пе ре ва га ми,
ос кіль ки в ос но ві со ці аль но го праг ма тиз му ле жить фе но мен ко лек тив ної іде а ції [10].
Ос кіль ки со ці аль ний праг ма тизм вис ту пає ха рак те рис ти кою со ці аль но ефек тив ної,
со ці аль но ко рис ної дії, ви ни кає за пи тан ня: зав дя ки яким чин ни кам ця дія стає со ці -
аль но праг ма тич ною? З на шої точ ки зо ру, со ці аль но праг ма тич ною дія стає то ді, ко -
ли її ме тою є до сяг нен ня со ці аль но го бла га, тоб то ці лі со ці аль ної дії та за со би до сяг -
нен ня від по ві да ють ін те ре сам, цін нос тям і цін ніс ним орі єн та ці ям со ці аль ної гру пи
або сус пільс тва то що. Ця спе ци фі ка ко му ні ка тив них вза є мо дій у сфе рі під при єм -
ниц тва є од ним з най важ ли ві ших чин ни ків фор му ван ня су час них мо де лей 
біз нес- ко му ні ка цій, що під твер джу єть ся ре зуль та та ми екс пер тних ін терв’ю. 

З ме тою виз на чен ня со ці аль но- праг ма тич них ас пек тів в біз нес- ко му ні ка ці ях 
на ме зо рів ні со ці аль ної вза є мо дії в біз не сі, ми зап ро по ну ва ли екс пер там блок за -
питань, за до по мо гою яких ми ви я ви ли, які ко му ні ка тив ні за со би та прак ти ки 
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ви ко рис то ву ють ся для вста нов лен ня пер спек тив них від но син, до сяг нен ня зго ди 
або ком про мі су, ви рі шен ня кон флік ту та ін. Ре зуль та ти пред став ле но на ри сун ку 2.

Рис. 2. Ви ди со ці аль но- праг ма тич них ко му ні ка тив них прак тик у біз не сі 
та оцін ка їх по ши ре нос ті

Оче вид но, що най біль шою мі рою в біз нес- ко му ні ка ці ях за ді я ні ті ко му ні ка тив ні
за со би, які обов’яз ко во на ці ле ні на вза єм ність. Від зна чи мо, що вза єм ність у ді ло вих
від но си нах має ха рак тер ре цип рок них об мі нів та ре а лі зу єть ся че рез заз на че ні ко му -
ні ка тив ні прак ти ки.

За ре зуль та та ми екс пер тних ін терв’ю, від зна чи мо, що біль шість екс пер тів (57%)
вва жає, що по діб ні дії є нор мою у від но си нах між пар тне ра ми і свід чать про ста лість
цих мо де лей біз нес- ко му ні ка цій. Не га тив ну оцін ку іс ну ван ню по діб них прак тик 
да ли 21% екс пер тів, про те 83% екс пер тів упев не ні, що со ці аль но- праг ма тич ні ко му -
ні ка тив ні прак ти ки є зат ре бу ва ни ми в су час них ді ло вих від но си нах, ад же во ни є
ефек тив ним за со бом ви рі шен ня проб лем. Це дає під ста ви при пус ти ти, що со ці аль -
но- праг ма тич ні ко му ні ка тив ні прак ти ки вис ту па ють со ці аль ним ме ха ніз мом скріп -
лен ня ді ло вих ме реж та під три ман ня ко му ні ка тив но го по ряд ку. Вза га лі іс ну ван ня
по діб них прак тик не сприй ма єть ся екс пер та ми не га тив но, що вка зує на інс ти ту-
 ці о на лі за цію де я ких не фор маль них ко му ні ка тив них мо де лей в біз не сі. 

Тен ден ція пе ре хо ду до со ці аль но- о рі єн то ва ної рин ко вої еко но мі ки ви ма гає
конс тру ю ван ня но вих мо де лей ді ло вих від но син, роз роб ки і зас то су ван ня ін но ва цій -
них тех но ло гій у сфе рі біз нес- ко му ні ка цій. Цей про цес суп ро вод жу єть ся якіс ни ми
змі на ми в ор га ні за ції ді ло вих від но син та ви ник нен ням но вих форм спів пра ці. Нап -
рик лад, від зна чи мо, звер та ю чись до ро біт Ю. Све жен це вої [11], що по нят тя “пар -
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тнер” і “пар тнерс тво” на да но му ета пі роз вит ку під при єм ниц тва на пов ню ють ся 
но вим смис лом – роз ши рю єть ся спектр мі жо со бис тіс них вза є мо дій в біз не сі, які
поз на ча ють ся як “пар тнер ські”. Та ким чи ном, мо де лі від но син в ді ло вій сфе рі ста ють
більш різ но ма ніт ни ми, ут во рю ють ся но ві схе ми ор га ні за цій них струк тур і угод. 
Ра зом з тим не об хід но ска за ти, що йде фор му ван ня мо де лей ко му ні ка тив ної вза є мо -
дії, які є син те зом тра ди цій ді ло во го спіл ку ван ня, що скла ли ся про тя гом ос тан ніх
15–20 ро ків, і но вих тен ден цій і норм ді ло во го спіл ку ван ня, які з’яв ля ють ся та 
ут вер джу ють ся в хо ді роз ши рен ня меж ук ра їн сько го біз не су і ро бо ти з іно зем ни ми
пар тне ра ми. Це під твер джу єть ся да ни ми со ці о ло гіч но го дос лід жен ня (екс пер тне
опи ту ван ня), яке про во ди ло ся ав то ром з ме тою ана лі зу со ці аль но- праг ма тич них 
ас пек тів біз нес- ко му ні ка цій. На ос но ві ре зуль та тів екс пер тних ін терв’ю про по ну-
 єть ся три мо де лі біз нес- ко му ні ка цій в під при єм ниц тві:

1. “Псев до”-біз нес- ко му ні ка ції: ді ло ві від но си ни й мо де лі біз нес- ко му ні ка цій 
бу ду ють ся на ос но ві за хід них норм і зраз ків від но син в біз не сі (24,3%);

2. “Пос тра дян ська мо дель”: про яв ти по вих для ра дян сько го пе рі о ду ас пек тів 
ді ло вих від но син (34,9%);

3. Ін но ва цій ні біз нес- ко му ні ка ції (40,8%): син тез пер ших двох мо де лей: суб’єкт
ді ло вих від но син опа но вує де кіль ко ма так ти ка ми і під хо да ми до біз нес- ко му ні ка цій
і, за леж но від си ту а ції, оби рає адек ват ну мо дель.

За ос но ву роз по ді лу під при єм ців на гру пи ми взя ли рі вень ко му ні ка тив ної ком -
пе тен тнос ті, рі вень ко му ні ка тив ної ак тив нос ті, мі ру та го тов ність до со ці аль ної від -
по ві даль нос ті, ос кіль ки са ме за ци ми оз на ка ми бу ло від зна че но най більш сут тє ві
роз біж нос ті. От же, за ре зуль та та ми ін терв’ю ми ма є мо мож ли вість роз по ді ли ти 
екс пер тів, що взя ли участь в опи ту ван ні, на три гру пи, кож на з яких від по ві дає заз -
на че ній ви ще мо де лі біз нес- ко му ні ка цій. Цей роз по діл пред став ле но на ри су нок 3.

Рис. 3. Мо де лі біз нес- ко му ні ка цій у сфе рі під при єм ниц тва
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От же, ук ра їн ські біз нес- ко му ні ка ції на ме зо рів ні пе ре бу ва ють у ста ні фор му ван -
ня, на що та кож вка зує нес фор мо ва ність ді ло вої куль ту ри під при єм ниц тва. За у ва -
жи мо, що зап ро по но ва ні гру пи про яв ля ють се бе як ко му ні ка тив ні мо де лі на всіх рів -
нях біз нес- ко му ні ка цій в під при єм ниц тві, їх виз на чен ня ста ло мож ли вим зав дя ки
ана лі зу біз нес- ко му ні ка цій на ме зо рів ні со ці аль ної вза є мо дії в під при єм ниць кій ді -
яль нос ті.

3. Біз нес- ко му ні ка ції на мак ро рів ні в ас пек ті “під при є мець – вла да” та кож за-
з нають змін, хо ча, за оцін ка ми екс пер тів, ця сфе ра біз нес- ко му ні ка цій най менш 
схиль на до змін та тран сфор ма цій і най біль шою мі рою ко рум по ва на. Ко му ні ка -
тивні мо де лі та прак ти ки в цій сис те мі ко му ні ка тив них від но син в Ук ра ї ні май же 
не дос лід жу ють ся. На го ри зон таль но му нап ря мі біз нес- ко му ні ка цій на мак ро рів ні
від бу ва ють ся вза є мо дії ук ра їн ських під при єм ців із за кор дон ни ми пар тне ра ми, де 
ак ту а лі зу ють ся проб ле ми крос- куль тур них ко му ні ка цій та крос- сек тор но го спів -
робіт ниц тва.

Та ким чи ном, су час ні тен ден ції роз вит ку під при єм ниц тва свід чать про не об хід -
ність на у ко во го дос лід жен ня тран сфор ма цій них про це сів в ко му ні ка тив ній сфе рі
біз не су. Особ ли во важ ли вою уяв ля єть ся змі на ак цен тів у біз нес- ко му ні ка ці ях, які
спря мо ву ють ся в бік праг ма тиз му ко му ні ка тив них про це сів та зас то су ван ня со ці -
аль но- праг ма тич них ко му ні ка тив них стра те гій на мік ро рів ні і мак ро рів ні со ці аль ної
вза є мо дії. На цих рів нях со ці аль ний праг ма тизм спри я ти ме роз вит ку від но син між
ко му ні ка тив ни ми ак то ра ми на ос но ві до ві ри, со ці аль ної при ваб ли вос ті та со ці аль ної
від по ві даль нос ті. Ор га ні за ція, яка вті лює со ці аль но- праг ма тич ну тех но ло гію в ді -
яль ність, про яв ляє со ці аль ну при ваб ли вість і го тов ність до со ці аль ної від по ві даль -
нос ті, що, у свою чер гу, по зи тив но впли ває на її імідж і ре пу та цію і, тим са мим, зміц -
нює її по зи ції на рин ку. Орі єн ти ри в ді яль нос ті біз нес-с трук тур змі щу ють ся в бік
спо жи ва ча і со ці аль но го ото чен ня, ви су ва ю чи на пер ше міс це пе ре ва ги, ак ту аль ні на
спо жи ваць ко му рин ку. Со ці аль ний праг ма тизм біз нес- ко му ні ка цій на ме зо рів ні ві -
доб ра жає спе ци фіч ні ри си мі жо со бис тіс них від но син, які спри я ють кон со лі да ції 
біз нес- спіль но ти, але, з ін шо го бо ку, приз во дять до зам кну тос ті біз не су, що мо же 
бу ти пе ре ду мо вою для со ці аль ної не до ві ри. 

У стат ті от ри ма ло по даль ший роз ви ток по нят тя “со ці аль ний праг ма тизм” у кон -
тек сті біз нес- ко му ні ка цій у су час но му ук ра їн сько му під при єм ниц тві. Впер ше для
ха рак те рис ти ки ко му ні ка тив них прак тик у біз не сі, спря мо ва них на от ри ман ня ви -
годи че рез ре цип рок ні об мі ни та со ці аль но зна чу щі дії, бу ло ви ко рис та но по нят тя
“со ці аль но- праг ма тич ні біз нес- ко му ні ка ції”, що доз во ляє більш сут тє во та точ но
виз на чи ти спе ци фі ку суб’єкт- суб’єкт них біз нес- ко му ні ка цій у під при єм ниць кій 
ді яль нос ті.
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