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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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Таким чином можна стверджувати, що немає єдиного універсального стилю 

управління. Кожна організація і її колектив повинні розглядатися індивідуально. Керівнику 

необхідно розуміти психологію своїх підлеглих, їх інтереси, мотиви, манери поведінки, 

характер і темперамент, ситуацію на ринку, щоб вибудувати необхідну модель своєї 

поведінки. Виконання даних вимог спричинить за собою правильний вибір стилю 

управління, що позитивно позначиться на успішності і конкурентоспроможності організації. 
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Мова – основа культурного і національного життя. Українська мова постійно 

розвивається, оновлюється, змінюється. Нині ми спостерігаємо неймовірно інтенсивний 

виток еволюції мовної системи, викликаний соціальними, економічними й політичними 

змінами, стрімкість яких формує враження мовних катаклізмів. Насправді ж вони – лише 

результат відображення в українській мові демократизаційних процесів [2, с. 64]. 

Мова ЗМІ становить чималий сегмент сучасної української літературної мови, що є 

особливо рухомим та динамічним. Однак, не зважаючи на те, що норми літературної мови 

фіксовані в багатьох довідниках, словниках, мова ЗМІ є сьогодні не бездоганною. 

Журналістські тексти не лише не позбавлені стилістичних недоречностей, а й іноді містять 

зовсім банальні помилки. Такі тексти ЗМІ знижують ефективність реклами та гальмують 

розвиток мови, негативно впливають на слухачів через достатню кількість помилок, які 

населення вважає правильними. Зрозуміло, що над створенням тексту реклами мають 

працювати фахівці відповідної галузі, які знайдуть оригінальні – чи як нині люблять казати – 

креативні рішення, а також мовознавці-редактори, які зроблять текст грамотним, чітким і 

прозорим, щоб читач або слухач не мусив продиратися до суті повідомлення крізь хащі 

словесних неоковирностей [1, с. 124].  

Мета роботи: дослідити, визначити та проаналізувати типові мовні помилки у ЗМІ. 

Матеріалом дослідження стали рекламні оголошення, бігборди, теле- та радіореклама. 

Кожного дня ми чуємо, читаємо та бачимо рекламу звідусіль. Ми знаходимо її ще не 

вийшовши з будинку, наприклад, в ліфті чи на дошці з оголошеннями. Реклама сьогодні 

міцно проникла в наше життя і закріпила свої позиції в ньому. Проблема помилок у рекламі є 

однією з найобговорюваніших тем, адже ЗМІ є одним із мовних авторитетів сучасного 

мовця, що дуже впливає на формування культури мови. Культура мови, а разом з нею і 

культура мислення – це відображення рівня освіченості, загальної культури, що виявляється 

у дотриманні норм, у вмінні висловлюватися правильно, володінні мовним етикетом та 

основами мовної поведінки. Зрозуміло, що не всі відразу можуть заговорити гарно та 
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