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рівні, у тому числі сегментами середньо- й високотехнологічної продукції. 
Зауважимо, що такий крок вимагає : 

– верховенства права; 
– захисту прав власності; 
– прозорості процесів оподаткування; 
– стимулювання прискореного пріоритетного розвитку промислових 

хайтек-сегментів. 
2. Створення мереж найбільш ефективних структурних елементів «Ін-

дустрія 4.0» – центрів експертизи, лабораторій R & D, технопарків, інкубато-
рів та акселераторів стартапів 4.0. 

3. Налагодження трансферу технологій від національних наукових 
установ, наукових парків, лабораторій R & D, а також від міжнародних 
центрів і корпорацій до кінцевих замовників [2]. 

Процеси впровадження зазначених кроків повинні відбуватися досить 
активно, щоб забезпечити державам гідне місце в процесах глобалізації.  

Безумовно, що процеси глобалізації призводять до кардинальних змін у 
сфері розподілу доходів, у сфері охорони здоров’я, на ринках праці, демо-
графії та інших сферах соціального розвитку суспільства, що лише підтвер-
джує необхідність подальшого дослідження цього напряму роботи. 
_________________________ 
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РЕЛІГІЙНА, ЕТНІЧНА Й ГЕНДЕРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ  
ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЄДНОСТІ  

В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

Толерантність як важливий компонент соціальної взаємодії є провід-
ною тенденцією сучасного розвитку демократичних суспільств та одним із 
чинників міжкультурної комунікації. Така комунікація призводить до парт-
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нерського діалогу, трансляції та обміну цінностями, а в підсумку – до суспі-
льства, у якому забезпечується рівність прав та єдність, оскільки толерант-
ність у суспільстві є ознакою його зрілості та запорукою розвитку. У сучас-
них умовах глобального світу та постійних трансформацій світового співто-
вариства питання міжкультурної комунікації, толерантності, установлення та 
підтримання основ паритетних взаємовідносин і єдності стають невід’ємною 
рисою та умовою розвитку цивілізованого світу. Розуміння відмітності, 
окремішності призводить до усвідомленої індивідуалізації, самоідентифікації 
та спонукає водночас до розуміння й терпимого ставлення до іншості в усій 
можливій різноманітності, адже толерантність у ставленні до інших 
пов’язана з розумінням та свідомим вибором власної ідентичності. 

Слово «толерантність» походить від латинського «tolerantia» («терпи-
мість») та відоме з часів античності [3]. Тобто найбільш уважне й терпеливе 
ставлення до людей, які мають іншу думку, позицію з того чи іншого питан-
ня, і вкладається в поняття толерантності (культурної, релігійної, національ-
ної, етнічної, гендерної). Толерантність – це форма поваги до людей, які спо-
відують іншу релігію, мають відмінні політичні чи будь-які інші погляди, пе-
реконання. Оскільки толерантність лежить у площині моральних відносин, її 
правове регулювання здійснюється дещо опосередковано. Навіть під загро-
зою державного примусу, зокрема, шляхом застосування юридичної відпові-
дальності, сформовані в індивідуальній та колективній суспільній свідомості 
принципи не завжди можна змінити в майбутньому [4].  

Саме тому формування міжкультурної комунікації з урахуванням етні-
чних особливостей, мовних та релігійних відмінностей, гендерної ідентично-
сті постає завданням сучасної системи освіти, зокрема вищої. Викладання 
навчальних дисциплін, призначених сформувати толерантність у суспільстві, 
проведення тренінгів із метою формування необхідних практичних навичок 
та сучасних компетентностей, організація науково-практичних заходів, під-
готовка, опублікування та розповсюдження відповідних методичних матеріа-
лів – є засобами реалізації окремих проєктів як складових єдиної системи за-
ходів у межах реалізації міжнародних програм та національних стратегії [2]. 
Завдання таких заходів – виступати засобами творення системних змін у сус-
пільній свідомості, впливаючи таким чином на суспільне майбутнє та реалі-
зуючи Глобальні цілі («Цілі сталого розвитку), що проголошені Генеральною 
Асамблеєю ООН у 2015 р. [1]. 

Виходячи з цього, формування та просування демократичних ідей через 
викладання відповідних курсів покладається на заклади системи освіти. Саме в 
таких потужних центрах сучасної освіти й науки є можливості, людські та ма-
теріальні ресурси для практичного втілення найкращих виховних та освітніх 
практик – розробки та впровадження навчальних курсів, проведення конфере-
нцій, створення навчального та наукового контенту. Для досягнення практич-
них результатів доцільно використовувати проєктний підхід, що дозволить до-
лучити до актуальної суспільної проблематики широке коло фахівців. 
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Сучасні заклади вищої освіти, призначення яких не обмежується фор-
муванням виключно фахових компетентностей, а полягає в розвитку всебіч-
ної гармонійної особистості, завдяки можливостям вибору дисциплін, забез-
печують також Soft Skills, розвиток комунікативних компетентностей та 
емоційного інтелекту. Це – як напряму, так і опосередковано – призводить у 
підсумку до досягнення означеної мети – розбудови толерантного демокра-
тичного суспільства в сучасній Україні. 
__________________________ 
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ЕКСПЛАНАТОРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ЄВРОЛІНГВІСТИКИ 
 
Поєднання в сучасному мовознавстві двох методологічних тенденцій – 

антропоцентризму й дискурсоцентризму – зумовлює пріоритетне досліджен-
ня діяльності людини в усіх виявах. З одного боку, домінування антропозорі-
єнтованих методологічних підходів зумовлено наслідуванням традицій 
В. фон Гумбольдта [2], Е. Бенвеніста [1], Б. Серебренникова [8] та передбачає 
те, що «людина стає точкою відліку під час аналізу, мовною особистістю, 
втіленням головної ланки, яка має різноманітні характеристики, що дозволя-
ють виявити особливості її функціонування як самодостатнього об’єкта нау-
кового пізнання» [3, с. 202]. 

В аспекті нової легіслативної культури з’являються перші студії в Захі-
дній Європі наприкінці 90-х рр. (В. Вайсфлог, С. Шарчевич, Р. Гофен, 
П. Сандріні, Ж. Р. Де Гроот, Р. Арнтц). В Україні євролект є міжнаціональ-
ною сутністю мови [10]; стає об’єктом і предметом сучасних лінгвістичних 


