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Стереотипи професійної діяльності чоловіків і жінок: традиційною для жінок 

вважається діяльність обслуговуюча, виконавська; для чоловіків характерна діяльність 

інструментальна, творча, організаторська, керівна. 

Саме ця група стереотипів останнім часом зазнала значних змін через поступове 

«вливання» жінок у професійний простір, обіймання ними більшої кількості керівних посад, 

перерозподілом кількості чоловіків і жінок у нещодавна статевотипових сферах. 

Стереотипи зовнішності чоловіків і жінок стосуються нормативних приписів щодо 

зовнішнього вигляду за гендерною ознакою та критеріїв привабливості. Зовнішність у житті 

сучасної людини є дуже важливим й обов`язковим компонентом її існування. Зовнішність є 

сукупністю анатомічних, функціональних та соціальних ознак людини, доступних 

конкретно-чуттєвому відображенню. 

Отже, зазвичай стереотипи вважаються явищем негативним, яке утруднює спілкування, 

формує хибні уявлення про людей та явища навколишнього світу. Але стереотипи з 

психологічної точки зору також несуть в собі позитивне навантаження: вони сприяють 

створенню та збереженню позитивного "Я-образу", захисту групових цінностей, поясненню 

соціальних відносин, збереженню і трансляції культурно-історичного досвіду. 
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Глобальні проблеми в цілому являють собою  складну систему, що охоплює людину, 

суспільство і природу в їх багатоманітних взаємозв’язках і взаємозалежностях, що робить їх 

вивчення неможливим окремими науками, рамки яких занадто вузькі, щоб бачити ту чи іншу 

проблему – об’єкт їх дослідження – в контексті інших глобальних проблем. А тому, 

незалежно від того, які конкретні задачі вирішує та чи інша наука у вирішенні глобальних 

проблем, необхідною умовою є філософський погляд, філософське осмислення як причин 

виникнення, загострення, так і основних передумов розв’язання глобальних проблем 

сучасності. 

Без такого широкого, цілісного погляду на проблеми, що стоять перед людством, в 

якому були б відображені також всі наступні досягнення в різних галузях знання, неможливі 

ні фундаментальні відкриття, ні розвиток науки взагалі, ні тим більше ефективне розв’язання 

глобальних суперечностей сучасності. При цьому головна функція філософії в тому, щоб 
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забезпечити світоглядну, методологічну, культурологічну і етичну основу відповідних 

рішень. 

Під глобальними проблемами розуміють ряд найбільш актуальних проблем, пов’язаних 

із явищами і процесами, які зачіпають життєві інтереси всього людства, та вимагають для 

свого вирішення колективних зусиль всього світового співтовариства, а при несвоєчасному 

вирішенні загрожують його існуванню. 

До найважливіших глобальних проблем сучасності належать: проблема війни і миру; 

демографічна; екологічна; енергетична; сировинна; продовольча; мирне освоєння Світового 

океану і Космосу; подолання економічної відсталості країн, що розвиваються, ліквідація 

небезпечних хвороб. 

Оскільки філософія формує світогляд людини, в якому відбиваються ті цінності, що 

орієнтують її діяльність, а глобальні проблеми сучасності є наслідком діяльності людей, то 

логічно виникає потреба у філософському осмисленні їх суті, причин виникнення та 

загострення і на цій основі формування нового світогляду, нових цінностей, які сприяли б 

вирішенню цих проблем. 
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Економічна термінологія становить надзвичайно важливий пласт лексики сучасної 

української мови. Лексика економічної сфери – це та частина словникового складу мови, до 

якої входять поняття, що позначають назви предметів, явищ, процесів соціально-

економічного життя. Вона пов’язана з відповідними науками та сферами економічного життя 

– менеджментом, маркетингом, фінансами, людськими ресурсами, правом, виробництвом, 

оподаткуванням, статистикою, страхуванням тощо [2, с.149]. 

Аналіз складу української економічної термінології з точки зору її походження, 

здійснений мовознавцями, сьогодні  представлений таким чином: 

     – 19% фінансово-економічної термінології становлять власне українські слова (наприклад: 

борг, боржник, вартість, взаємозалік); 

      – 8% – це слова-гібриди, тобто такі, що складаються з двох коренів, одиніз яких є власне 

українським, інший – запозиченим (наприклад: векселедавець, векселетримач, жиронаказ, 

жиророзрахунок); 

      – 73% становить лексика, запозичена з різних мов світу (наприклад: дисконт, аудит, 

менеджмент, емісія) [1, с. 116]. 

Мета нашої роботи – з’ясувати закономірності розвитку сучасної економічної 

термінології, а саме процес формування іншомовних запозичень. Не існує загальноприйнятої 

класифікації запозичених слів, проте можна назвати найважливіші чинники, за якими в 

лінгвістичній літературі відбувається їхнє розмежування. Звичайно враховується час 
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