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–
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визначенні

при

застосуванні

сутності

категорії

«толерантність» як інституціональної норми, так і поведінкової диспозиції;
аналізу й синтезу – при побудові індексів «Критерій толерантності» та «Сфера
толерантності»; статистичні методи – при визначенні тісноти взаємозв’язку між
індексами «Критерій толерантності», «Сфера толерантності» та індексом
«Розвиток людського потенціалу».
Результати. Виявлено, що толерантність є досить складним феноменом,
який має чисельні форми свого прояву. Для цілей дослідження представлено
визначення категорії толерантність як інституціональної норми та поведінкової
диспозиції.
Показано, що взаємозв’язок між толерантністю і соціально-економічним
розвитком суспільства є вельми складним та неоднозначним процесом.
Толерантність є важливим елементом інституціонального середовища, але як
самостійна норма вона не здійснює впливу на рівень соціально-економічного
розвитку.
Новизна. Розроблено кількісну оцінку толерантності як інституціональної
норми, так і поведінкової диспозиції. Індекси обраховані на основі результатів
опитувань і відображають сприйняття визначених питань членами суспільства
на визначену дату. Досліджено взаємозв’язок

між індексами «Критерій

толерантності», «Сфера толерантності» й індексом «Розвиток людського
потенціалу». Встановлено, що толерантність має певний взаємозв’язок з
добробутом, але не причинно-наслідкового характеру.
Практична значущість. Отриманні результати можуть бути використанні
для подальшого теоретичного дослідження ролі толерантності як елемента
інституціонального середовища, так і поведінкової диспозиції у розвитку та
функціонуванні суспільства. Результати крос-культурного аналізу дозволять
більш детально проаналізувати взаємозв’язок між рівнем толерантності та
соціально-економічним розвитком країни.
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