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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма фахових випробувань за спещальшстю 073 «Менеджмент», (дал1 -  
Програма) е нормативним документом ДВНЗ «Ушверситету менеджменту освгги» 
НАПН Укра!ни, який розроблено кафедрою економши, шдприемництва та 
менеджменту на основ1 освтгньо-професшно! програми тдготовки «бакалавр», 
галузь знань 07 «Управлшня та адмшстрування».

Вступш випробування проводяться за основними дисциплшами навчального 
плану тдготовки аб1тур1ент1в на баз1 здобутого ступеня «молодшого спещалюта»
-  «Основи економши», «Основи менеджменту».

Програма фахового випробування розроблена для абпур1ештв, яю вступають 
на навчання за освггшм ступенем «бакалавр» на спещальшсть 073 
«Менеджмент», спец1ал1зацй' «Менеджмент оргашзацш i адмшстрування (за 
видами економiчноi дiяльностi)».

Мета фахових випробувань -  перевiрка теоретично! та практично! тдготовки 
абiтурiентiв на базi здобутого ступеня «молодший спецiалiст» i вщбору серед 
абiтурiентiв з метою навчання для здобуття ступеня «бакалавр» за спещальшстю 
спещальност 073 «Менеджмент», спецiалiзацi! «Менеджмент оргашзацш i 
адмiнiстрування (за видами економiчно! дiяльностi)»

ВИМОГИ ДО Р1ВНЯ ПОДГОТОВКИ ВСТУПНИК1В

Абiтурiенти, яю вступають на навчання за спещальшстю 073 
«Менеджмент», спецiалiзацi! «Менеджмент», повинш:
- володiти основним категорiйним апаратом з дисциплiн, знати та вмгги 
пояснювати змiст основних економiчних категорш, якi включенi до програми;
- вмтги поеднати в цiлiсну систему знання про оргашзацш, що дiе в бiзнесi;
- мати ч^ке уявлення про природу й рiзноманiтнiсть функцiй менеджменту;
- знати основш науковi школи, теорi! та концепцп менеджменту;
- знати фактори зовшшнього середовища органiзацi! та вмiти ощнювати !х вплив 
на органiзацiю;
- мати уявлення про методи управлшня, !х вщмшшсть та взаемозв’язок;
- володм комплексом економiчних знань щодо ресурсного потенцiалу 
тдприемства;
- знати процес управлшня персоналом тдприемства та складовi кадрово! 
полiтики.

ЗМ1СТ ПРОГРАМНОГО МАТЕР1АЛУ 

Модуль 1. Основи економжи 

Тема 1. Загальш поняття про економту
Що вивчае економша. Обмежешсть ресурсiв i необмеженiсть людських потреб. 
Економiчнi закони й категорi!. Методи економiчно! науки.



Тема 2. Основш проблеми економти
Основш проблеми економши й особливосл 1хнього ршення в р1зних 
економ1чних системахосновш проблеми економши. Поняття економ1чно1 
системи. Типи економ1чних систем.

Тема 3. EKOHOMi4M потреби i способи iхнього задоволення
Економ1чн1 потреби як першооснова мотивацй д1яльност1 людини.
Розматсть, класифжащя й розвиток економ1чних потреб. Закон зростання 
потреб. Потреби й економ1чш штереси. Закон корисносл, що знижуеться, 
граничного блага.

Тема 4. Властсть в економiчнiй системi
Утримування власносл: економ1чний i юридичний аспекти. Мюце вщносин 
власносл в економiчнiй системi. Методи змiни форм власностi:
роздержавлення й приватизащя.

Тема 5. Процес виробництва
Виробництво i його основш елементи. Фактори провадь земля, праця, 
каштал, 1хня характеристика. Г рошi й капiтал. Функцii й види грошей. Закон 
грошового обшу. Витрати виробництва: суть, види, структура. Собiвартiсть - 
мiрило витрат тдприемства. Шляхи зниження собiвартостi продукцii на 
шдприемствт Основнi показники господарсько! дiяльностi тдприемства.

Тема 6. Шдприемництво i його економiчний змкт
Шдприемництво як особливий фактор виробництва. Основш види
шдприемницько! дiяльностi. Типи шдприемщв i 1хш основнi функцii.

Тема 7. Шдприемство як основна оргашзащйна форма економши
Сутнють i функцii тдприемств. Основш критерп 1хньо! класифiкацii.
Види тдприемств в укра1ш вiдповiдно до форм власносл. Основнi види 
тдприемств вщповщно до форм власностi в промислово розвинених кра!нах. 
Господарчi товариства в украшт Малi, середнi й велию пiдприемства.

Тема 8. Шдприемство в ринковому середовищi
Ринок. Види й типи ринюв. Основнi елементи ринку. Попит та пропозищя. 
Закон попиту та пропозицй. Ринкова рiвновага. Еластичнiсть попиту та 
пропозицй. Цша. Ринкова цiна. Види цiн. Прибуток тдприемства. Поняття 
рентабельности

Тема 9. Ринкова тфраструктура
Поняття ринково! шфраструктури. Товарнi бiржi i 1хш функцй. Фондовi бiржi i 
1хш функцй. Бiржi працi i 1хньо! функцй. Банки i 1хш види. Основш 
фшансово-кредитш установи.



Тема 10. Доходи власнитв факторiв виробництва (виробничихресурЫв)
Заробггна плата. Форми й системи заробггно! плати. Функцп заробггно! плати. 
Позичковий вщсоток. Позичковi ставки. OcHOBHi види кредитiв.
Земельна рента. Цша землi. Пщприемницький дохщ. Види прибутку. 
Рентабельнiсть продукцii, виробництва, продажiв.

Тема 11. Менеджмент i маркетинг у  тдприемницькш дiяльностi
Поняття й мети менеджменту. Роль менеджера в керуванш i його характерш 
риси. Суть маркетингу, його головш елементи.

Тема 12. Система макроеконом1чних показнитв
Система нащональних рахункiв. Валовий внутрпттнш продукт. Валовий 
нацiональний доход. Чистий нащональний доход. Нацiональний доход.

Тема 13. Фтансово-грошова система
Фшанси, 1хня сутнiсть i функцii. Структура фшансово! системи держави. 
Державний бюджет i його структура. Бюджетний дефщит. Податкова система. 
Види податкiв. Грошова система. Грошовi агрегати. Iнфляцiя як 
макроекономiчне явище. Основнi види причини й наслщку iнфляцii.

Тема 14. Проблеми зайнятостi й безробШтя
Ринок пращ i його особливостё Безробтя i 11 основнi форми. Рiвень 
безробiття. Роль державно! служби зайнятост на ринку працi.

Тема 15. Мiжнародна економжа
Свггова економiка й мiжнароднi економiчнi вщносини. Мiжнародний подш працi 
- основа свiтового господарства. Мiжнародна торгiвля товарами й послугами. 
Мiжнародна валютна система i 11 складен елементи.
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Модуль 2. Менеджмент оргашзацш

Тема 1. Сутшсть, роль та методологiчнi основи менеджменту
Менеджмент як специф1чна сфера людсько! д1яльностк Система вщносин в 
оргашзацй як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових 
знань. Менеджмент як мистецтво управлшня.
Методи дослщжень: д1алектичний, конкретно-1сторичний, системний пулхул: 
моделювання: вербальне, ф1зичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, 
соц1олог1чн1 методи: анкетування, штерв’ювання, тестування.

Тема 2. Iсторiя розвитку менеджменту
Передумови виникнення науки управлшня. 1снуюч1 парадигми менеджменту. 
Класичш та неокласичш теорй менеджменту.
Особливост1 формування сучасно! модел1 менеджменту в Украшё

Тема 3. Закони, закономiрностi та принципи менеджменту
Характеристика штегрованих шдход1в до управл1ння: процесний п1дх1д; 
системний п1дх1д; ситуац1йний шдхщ. Закони i законом1рност1 менеджменту. 
закон вудповудносл систем цiлям; закон вудповудносл органiзацii системи 
зовнiшньому середовищу; закон штеграцй управлiння; закон економii часу; закон 
шерцй систем; закон еластичност систем; закон безперервного удосконалення 
систем.
Сутшсть, природа та роль принцитв менеджменту в досягненш мети оргашзацй. 
Класифiкацiя принципов менеджменту. Принципи цшеспрямованостё
Взаемозв’язок мiж принципами менеджменту.

Тема 4. Функци та методи менеджменту
Поняття функцш менеджменту. Функцii менеджменту як види управлшсько! 
дiяльностi. Особливост формування функцiй менеджменту. Класифiкацiя i 
характеристика функцiй менеджменту. Загальнi (основш), конкретнi (спецiальнi) 
функцii менеджменту. Динамiчний взаемозв’язок конкретних i загальних функцш. 
Мехашзм реалiзацii конкретних функцiй менеджменту на засадах використання 
загальних.
Сутшсть та класифшащя методiв менеджменту. Методи менеджменту як 
сукупшсть способiв впливу керуючо! системи управлiння на керовану. Методи 
менеджменту як результат виконання функцш менеджменту. Економiчнi методи 
менедмженту. Адмiнiстративнi методи менедмженту. Соцiально-психологiчнi 
мтеогди менеджменту. Мехашзм взаемодй методiв, принцитв та функцш 
менеджменту.



Тема 5. Процес управлшня
Процес управлшня як сукупнють взаемоповязаних i взаемодшчих функцш, 
метод1в, управлiнських рiшень та шших категорiй менеджменту. Мета 
управлшського процесу, його учасники, предмет, засоби здшснення. Управлiнский 
цикл. Управлiнськi процедури: цшевизначення, iнфомрацiйне забезпечення, 
аналiтична дiяльнiсть, вибiр варiанту дiй, реалiзацiя ршення, зворотнiй зв'язок. 
Особливостi процесу управлшня: безперервнють, нерiвномiрнiсть, циклiчнiсть, 
послiдовнiсть, надшнють.
Управлiнське рiшення як результат управлшсько! дiяльностi. Класифiкацiя 
управлiнських рiшень. Умови прийняття управлiнських рiшень. Фактори, що 
впривають на процес прийняття управлшских рiшень. Моделi прийняття 
управлiнских ршень. Взаемозалежнiсть рiшень. Шдходи до прийнятття рiшень. 
Рiзновиди технологiй прийняття ршень. Яюсть управлiнських рiшень. 
Класифiкацiя методiв обгрунтування та прийняття управлiнських ршень.

Тема 6. Планування як загальна функщя менеджменту
Сутнють i змют планування як функцii менеджменту, його види та !хнш 
взаемозв'язок. Основш елементи системи планування. Етапи процесу планування: 
визначення мiсiй та цшей; оцiнка сильних i слабких боюв органiзацii; розроблення 
стратегii. Полiтика, правила, процедури.
Класифшащя цiлей органiзацii. Процес постановки цшей.

Тема 7. Оргашзування як загальна функщя менеджменту
Сутнють функцп оргашзування та и мюце в системi управлiння. Поняття та 
складовi органiзацiйноi дiяльностi.
Повноваження, обов'язки, вщповщальнють. Процес делегування повноважень i 
вiдповiдальностi. Типи повноважень: лiнiйнi, функцюнальнт Вертикальна та 
горизонтальна структуризацiя управлшня. Скалярний процес. Вертикальна 
координацiя: прямий контроль, стандартизащя. Горизонтальна координацiя: 
взаемш комунiкацii, тимчасовi робочi групи, комiсii. Департаменталiзацiя. 
Взаемодiя та взаемовплив структур оргашзацп.

Тема 8. Мотивування як загальна функщя менеджменту
Значення людського фактора в управлшш органiзацiею. Психолопчш та 
фiзiологiчнi особливостi працiвника. Поняття мотивування. Принципи врахування 
штерешв у мотивацп. Взаемозв'язок потреб, спонукань, цшей i заохочень 
працiвника у процеш мотивацii.
Теорii i моделi процешв мотивування: змiстовний i процесний шдходи. 
Спiвставлення теорiй мотивування. Засоби мотивацшного впливу. Стимулювання 
працi: цiлi, принципи, види, форми.

Тема 9. Контролювання як загальна функщя менеджменту
Поняття контролю та його мюце в системi управлшня. Принципи i цш  функцп 
контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандарт 
вимiрювання, порiвняння фактичного виконання зi стандартами, оцiнка та



регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотнш 
зв’язок при контрол! Види управлшського контролю.

Тема 10. Регулювання як загальна функщя менеджменту
Поняття регулювання та його м!сце в систем! управлшня. Види регулювання. 
Етапи процесу регулювання.

Тема 11.1нформащя i комуткаци в менеджмент1
1нформащя, И види та роль в менеджмент!. Носи шформацп. Класиф!кац!я 
шформацп. Вимоги, як! пред’являються до шформацп.
Поняття i характеристика комун!кац!й. Р!зновиди «внутрпишх» та «зовшшшх» 
комун!кац!й. Перешкоди в комушкащях. Зворотн!й зв'язок у процес! комушкацп. 
Засоби комун!кац!й, !х переваги та недол!ки.
Комун!кац!йний процес, елементи та етапи процесу. Модел! комушкацшного 
процесу. Орган!зац!я комун!кац!йного процесу. Комушкацшш перевантаження.

Тема 12. Керiвництво та лiдерство
Поняття та загальна характеристика кер!вництва. Кер!вництво як об'еднувальна 
функц!я менеджменту. Основн! фактори та визначальш аспекти кер!вництва. 
Основи кер!вництва: вплив, л!дерство, влада. Адаптивне кер!вництво. Влада як 
елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорп лидерства. Типолог!я л!дер!в. 
Поняття стилю кер!вництва та контин!уму стил!в кер!вництва. Характеристика та 
класиф!кац!я стил!в кер!вництва. Фактори та передумови формування сташв 
кер!вництва. Критер!! оц!нки стиля менеджера.
Загальна характеристика модел! сучасного менеджера.

Тема 13. Ефективмсть менеджменту
Видова класифшащя ефективност! оргашзацп: !ндив!дуальна, групова,
загальнооргашзацшна. Особилвост! оц!ники р!зновид!в ефективност!.
Концепцп визначення ефективност! менеджменту в оргашзацп. П!дходи до оц!нки 
ефективоност! менеджменту в орган!зац!!. Економ!чна, оргашзацшна та соц!альна 
ефективн!сть менеджменту. Система показинюв економ!чно!, орган!зац!йно! та 
соц!ально! ефективност! менеджменту, !х склад ! методи визначення.
Напрями п!двищення ефективност! управл!ння оргашзащею. Сутшсть та 
р!зновиди в!дпова!дальност! та етики у менеджмент!.
Соц!альна в!дпов!дальн!сть як добровшьна реакц!я на соц!альн! проблеми 
сусп!льства з боку орган!зац!!. Сутн!сть та значення соц!ально! повед!нки 
менеджменту.
Культура менеджменту.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ 
ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступне випробування проводиться у виглядi тестування. Вступне випробування 
проводиться у строки, передбачеш Правилами прийому до ДВНЗ УМО НАПН Украши.

На тестування вступник з'являсться з паспортом. Вступник одержуе варiант завдання, 
який мiстить 20 тестових завдань, для кожного з яких передбачено 4 варiанти вщповщей. Кожна 
правильна вщповщь дорiвнюе 5 балам.

Абiтурiенту необхiдно при виконаннi кожного завдання обрати правильну вщповщь i 
позначити ii у рядку, який вщповщае номеру цього завдання. Кожне завдання передбачае один 
правильний варiант вщповщь На виконання тестових завдань екзаменацшного бшету 
вiдводиться 1 година 30 хвилин (90 хвилин).

За результатами вступних випробувань проводиться ощнка рiвня фахових знань за 
наступними критерiями (див. табл. 1).

Таблиця 1
Шкала критерпв оцiнки рiвня фахових знань абiтурiентiв

За шкалою 
ушверситету Визначення Характеристика вщповщей абiтyрiента

0-20 бали Незадовшьний

Абiтyрiент не yсвiдомлюе змюту питання бiлетy, тому 
його вщповщь не мае безпосереднього вщношення до 
поставленого питання. Повна вщсутшсть умшня 
мiркyвати. Обсяг розв'язаних тестiв < 50%. У 
абiтyрiента вiдсyтня просторова уява, необхщна для 
розв'язування теспв.

20-50 балiв Задовiльний

Вiдповiдi на питання тесту носять фрагментарний 
характер, характеризуются вiдтворенням знань на рiвнi 
запам'ятовування. Абiтyрiент поверхово володiе yмiнням 
мiркyвати, його вщповвд супроводжуються 
другорядними мiркyваннями, якi школи не мають 
безпосереднього вiдношення до змюту питання у тестi. 
Обсяг розв'язаних теспв у межах 50-75%. Абiтyрiент 
погано володiе засобами вщтворення .

50-90 балiв Достатнiй

У вiдповiдях на питання тесту допускаються деякi 
неточностi або помилки непринципового характеру. 
Абiтyрiент демонструе розумшня навчального матерiалy 
на рiвнi аналiзy властивостей. Обсяг правильно 
розв'язаних теспв >75%. Результат розв'язування тесту 
мютить окремi неточностi i незначш помилки.

90-100 балiв Високий
Абiтyрiент дае правильну вщповщь на питання тесту 
Його вщповвд свщчать про розyмiння навчального 
матерiалy. Обсяг правильно розв'язаних тестiв ~ 100%.

Якщо a6iTypieHT пiд час вступного випробування з конкурсного предмету набрав вщ 0 до 
20 балiв, то дана кшьюсть балiв вважаеться не достатньою для вiдборy для рекомендацп до 
зарахування до ДВНЗ УМО НАПН Украши.

Ощнювання рiвня знань абiтyрiентiв проводиться кожним i3 членiв фахово '1 атестащйно '1 

комсп окремо, вiдповiдно до критерпв ощнювання.



ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦ1ЙНОГО Б1ЛЕТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ

НАЦЮНАЛЬНА АКАДЕМ1Я ПЕДАГООЧНИХ НАУК УКРА1НИ 
ДВНЗ «УН1ВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВ1ТИ» 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 1НСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГП

Осв1тнш р1вень - бакалавр
Галузь знань - 07 «Управлшня та адмшктрування»
Спещальшсть - 073 «Менеджмент»
Спещал1защя - «Менеджмент»

Екзаменац1йний б1лет №1 
фахового вступного випробування

1 В якому порядку реал1зуються основш (загальш) функцй' управлшня?
a) органiзацiя, планування, контроль, мотивацiя.
b) планування, оргашзащя, контроль, мотивацiя.
c) планування, оргашзащя, мотиващя, контроль.
d) органiзацiя, контроль, мотиващя, планування.

2 На що переважно спрямоваш функцй' менеджменту?
a) . на досягнення певно! мети оргашзацн.
b) на виконання виробничих завдань.
c) на досягнення вщповщних економiчних та соцiальних показникiв в 

дiяльностi органiзацii.
d) на досягнення запланованих прибуткiв.

3 До числа основних загальних функцш менеджменту не належать:
a) планування.
b) кредитування.
c) оргашзацн, мотивацн.
d) контроль.

4 Хто розподшяе функцй' управл1ння в оргашзацй?
a) спецiалiсти.
b) робiтники.
c) керiвник органiзацii.
d) спецiалiсти та робггники.

5 Хто розпод1ляе функцй' в пщ роздт орган1зацй‘?
a) керiвник шдприемства.
b) вiддiл персоналу.
c) економюти.
d) керiвник пiдроздiлу.

6 Що забезпечуе управл1нська мфункц1я мотивацй"?
a) досягнення особистих цiлей.
b) спонукання працiвникiв до ефективного виконання поставлених завдань.
c) виконання прийнятних управлшських ршень.



d) забезпечення безперечного впливу на тдлеглого.
7 EKOHOMi4Hi методи менеджменту грунтуються на використанш:

a) економiчних штерешв кожно! особи.
b) економiчних штерешв колективу i особи.
c) матерiальних iHTepeciB тiльки колективу.
d) матерiальних iнтересiв тiльки особи.

8 На чому засноват методи менеджменту?
a) на основi нормативних актiв управлшня.
b) на дii об'ективних закошв розвитку суспiльного виробництва.
c) на основi дiючих законiв Украши.
d) на основi статуту тдприемства.

9 Яким методам управлшня оргашзащями належить пров1дна роль у 
сучасних умовах ?

a) економiчним.
b) сощально-психолопчним.
c) органiзацiйно-розпорядчим.
d) розпорядчим.

10 Що таке наказ?
a) розпорядчо-правовий документ, який видаеться керiвниками та

спещалютами органiзацii.
b) акт управлшня.
c) документ, який видаеться заступником керiвника тдприемства.
d) розпорядчо-правовий документ, який видаеться керiвником органiзацii.

11 Що таке розпорядження?
a) розпорядчо-правовий документ, який видаеться керiвниками та

спещалютами оргашзацп.
b) розпорядчо-правовий документ, який видаеться переважно керiвниками 

структурних тдроздшв органiзацii.
c) розпорядчо-правовий документ, який видаеться тшьки спецiалiстами 

оргашзацп.
d) правовий документ, який видаеться тшьки керiвником органiзацii.

12 Лщерство в управлiннi -  це:
a) здатнють впливати на менеджерiв тдроздшв i на окремих працiвникiв.
b) здатнiсть впливати на окремих людей, на !х групи i досягати певних цiлей.
c) здатнiсть впливати на колективи i досягати певних цшей.
d) здатнiсть впливати на окремi групи людей.

13 Ситуацшний пщхщ до управлiння грунтуеться на:
a) виявленш факторiв, що впливають на керiвникiв середньо! ланки, яю 

безпосередньо виконують тактичнi завдання.
b) виявленнi факторiв, що впливають на поведшку менеджерiв i пiдлеглих у 

рiзних ситуацiях.
c) виявленнi факторiв, що впливають на керiвникiв вищо! i середньо! ланки, якi 

розробляють стратегiю i тактику управлiння.
d) виявленнi факторiв, що впливають на керiвникiв вищо! ланки.



14 Що таке юридична в1дпов1дальшсть?
a) дотримання оргашзащею державних аклв та норм.
b) виконання оргaнiзaцiею дшчих зaконiв та законодавчих aктiв щодо сплати 

подaткiв вiд отриманих прибутюв.
c) дотримання оргaнiзaцiею конкретних державних законодавчих аклв, 

iнструкцiй, норм тощо.
d) дотримання оргaнiзaцiею вщповщних зaконiв.

15 Вибер1ть зайв1 фази життевого циклу орган1зац1й:
a) народження та дитинство;
b) юнiсть та зршсть;
c) диференцiaцiя та спецiaлiзaцiя дiяльностi;
d) стaрiння та вiдродження, або зникнення.

16 Политика розвитку персоналу передбачае
a) визначення пр1оритет1в та цшей кадрово! пол1тики;
b) формування принцип1в розпод1лу засоб1в, забезпечення ефективно! 

системи стимулювання прац1;
c) формування принцитв розпод1лу прац1вник1в по посадах та розробка 

ефективно! системи стимулювання персоналу;
d) забезпечення програм розвитку персоналу, профор1ентацш i адаптац1ю 

пращвниюв, професiйну пiдготовку i тдвитттення квалiфiкацii.
17 «Навчання персоналу» як один i3 етапiв управлiння персоналом 
означае

a) введення прийнятих пращвниюв у фiрму, розвиток у працiвникiв 
розумшня вимог до них та того, яка праця отримуе заслужену ощнку;

b) розвиток у працiвникiв розумшня вимог до них та того, яка праця отримуе 
заслужену ощнку;

c) розробку i здшснення програм для навчання трудовим навикам, як  
необхiднi для ефективного виконання роботи;

d) розробку системи мотивацii з метою залучення, найму i збереження 
пращвниюв.
18 Зайнятiсть це

a) дiяльнiсть громадян, яка не суперечить Конституцн i пов'язана iз 
задоволенням !х особистих i громадських потреб та, як правило, приносить !м 
ДOхiд;

b) робота кадрових служб з укомплектування пiдприемств i органiзацiй 
необхiдною кiлькiстю працiвникiв;

c) багатогранна дiяльнiсть працiвника апарату управлшня, яка здiйснюеться в 
межах вщповщно! посади;

d) врахування основних принцитв i управлiнськоi технологii при реашзацн 
вщповщних видiв дiяльностi.
19 Якщо управл1ння розглядаеться не як сер1я розр1знених д1й, а як 
единий процес впливу на оргашзащю, то ми маемо справу з:

a) системним шдходом.
b) ситуaцiйним тдходом.
c) процесним пiдходом.


