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Отже, мистецтво перекладу було й залишається важливим посередником у взаємодії 

культур. Найважливішим у перекладі є поєднання  граматичних норм та лексико-

стилістичних особливостей оригіналу зі збереженням емоційно-експресивної та естетичної 

цінності оригіналу.  
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Останнім часом проблема цінностей і ціннісних орієнтацій набула особливої 

актуальності. Ці поняття є об’єктом дослідження таких наук, як: філософія, психологія, 

соціологія, – що говорить про їхню складність та багатоплановість. 

Перш за все, цінність – це те, що почуття людини диктує признати важливим понад 

усе, і до чого можна прагнути, ставитися з повагою та визнанням. Існують такі 

властивості цінностей: 

 Суб’єктивність (одна людина може не вважати цінності іншої правильними); 

 Пріоритетність індивідуальних цінностей над суспільними 

 Цінність – результат діяльності індивіда. 

Саме ціннісні орієнтації – це певна сукупність ієрархічно пов’язаних між собою 

цінностей, які задають спрямованості людському життю. В ході історичного розвитку 

сформувався цілий ряд механізмів, за допомогою яких здійснюється передача цінностей: 

сім’я, церква, мистецтво, література, культура. 

Ціннісні орієнтації формуються в процесі засвоєння людиною певного соціального 

досвіду. Тому вчені поділили їх на певні категорії: 

 Інтелектуально-освітні; 

 Культурні 

 Політичні. 

Інтелектуально-освітні цінності необхідно розглядати в розрізі розумового, творчого 

потенціалу, який, нажаль, значно знизився за останні роки. Цей феномен вчені пов’язують, 

насамперед, з погіршенням фізичного та психічного здоров’я молодого покоління. 

В культурних цінностях молоді спостерігається тенденція до подальшої дегуманізації і 

деморалізації соціокультурних цінностей. В них переважають споживацькі орієнтації. 

Політичні цінності. Аналіз стану політичних вподобань молоді дає можливість 

стверджувати, що вони в достатній мірі різнопланові. 
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Розвиток підприємств неможливий без ефективної діяльності керівника, тому 

формування і вибір його стилю управління є актуальним питанням сьогодення. Уміння 

керівника створити сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі, зацікавити 

роботою працівників, застосувати певні мотиваційні та управлінські методи, вміти 

спілкуватися та вирішувати конфліктні ситуації - все це залежить від обраного стилю 

управління та впливає на ефективність і результативність організації. Керівник повинен 

знайти підхід до кожної людини, створити сприятливі умови для ефективного виробництва 

та бути лідером [3]. 

Стиль управління являє собою манеру поведінки керівника по відношенню до 

підлеглих, що дозволяє впливати на них і змушувати робити те, що в даний момент потрібно. 

У 1938 р. Курт Левін, відповідно до його теорії лідерства, виділив три стилі управління, які 

стали класичними: авторитарний, демократичний і ліберальний. Авторитарний стиль 

характеризується жорсткістю, вимогливістю та єдиноначальністю. Демократичний стиль 

лідерства опирається на колегіальність, довіру, ініціативу та творчість. Ліберальний стиль 

відрізняється низькою вимогливістю, пасивністю керівника, втратою контролю над 

підлеглими та наданням їм повної свободи дій. Таким чином, постає питання про те, який 

стиль найбільш оптимальний для сучасних організацій. Важливо розуміти, що управлінська 

поведінка повинна бути підібрана під різні ситуації, і що вона залежить від різноманітних 

факторів, як, наприклад, зовнішнє середовище або менталітет власників підприємства [4].  

Головне завдання будь-якого керівника - забезпечення досягнення цілей організації. Щоб 

виконавці прагнули до досягнення організаційних цілей, вони повинні мати мотивацію, на 

основі якої можна вибрати найбільш відповідний стиль керівництва до всього колективу або 

окремих його співробітників, також підлеглі повинні бути впевнені в тому, що цілі 

функціонування організації збігаються з їх особистими інтересами [1]. Так, наприклад, до 

співробітників, яким необхідний прояв ініціативи, заохочення за результати діяльності, 

творчий підхід до роботи, слід застосовувати демократичний стиль керівництва. Навпаки, 

для підлеглих зі слабкою дисципліною, які потребують постійного контролю для 

ефективного виконання роботи, а також співробітникам, завдання яких полягає у виконанні 

визначених планів, а не досягнення результатів, підійде авторитарний стиль. На тлі двох 

попередніх стилів, можна судити про те, що ліберальний стиль необхідний лише в тих 

випадках, коли мова йде про співробітників, що не терплять над собою постійного контролю 

та для продуктивної роботи яким необхідна свобода дій [2]. 
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