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для співробітників. Основним завданням апарату управління є конструктивне реагування на 

можливі загрози. 

Незважаючи на весь стрес, необхідно пам’ятати, що від дій керівника залежить не 

тільки благополуччя компанії, а й здоров’я працівників. Доведеться докласти значних зусиль 

для збереження працездатності бізнесу, але саме ці зусилля допоможуть пережити кризу і 

повернутися до роботи з новим досвідом. 
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Соціальні стереотипи формуються дуже рано в онтогенетичному змісті: стереотипи 

засвоюються з того моменту, як тільки людина починає ідентифікувати себе з групою і 

повною мірою усвідомлювати себе її членом. 

Загалом, вітчизняні науковці відзначають наступні характеристики соціального 

стереотипу: цілісність, навантаженість так званим помилковим компонентом, стійкість, 

ригідність, консерватизм, висока опірність будь-якої трансформації, спрямованої на його 

зміну. Важливим тут буде згадати стереотипізацію як механізм соціальної взаємодії. Як 

зазначає В.В. Москаленко, стереотипізація є значним ефектом міжособистісного сприйняття.  

Стереотипи маскулінності-фемінності є нормативними уявленнями про соматичні, 

психічні, поведінкові властивості, які характерні для чоловіків і жінок. В наявних 

стереотипах чоловіки компетентні, доминантні, агресивні, самовпевнені, схильні міркувати 

логічно, здатні керувати своїми почуттями. Жінки більш пасивні, залежні, емоційні, 

турботливі і ніжні. 

У стереотипному уявленні маскулінності фіксуються “активно-творчі” характеристики, 

інструментальні риси особистості, такі як активність, домінантність, впевненність у собі, 

агресивність, логічне мислення, здатність до лідерства. Фемінність, навпаки, 

характеризується як “пасивно-відтворюючий початок, що проявляється в експресивних 

особистісних характеристиках (залежність, піклування, тривожність, низька самооцінка, 

емоційність). Маскулінні характеристики зазвичай протиставляються фемінним. 

mailto:elizabethdyatkova13@gmail.com


16 
 

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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