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Коротка характеристика напряму підготовки

Публічне управління і адміністрування - це вид професійної діяльності,
спрямованої на застосування конкретних форм і методів, управлінських
інструментів у сфері державного управління та місцевого самоврядування, які
забезпечують європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах
запровадження у практику діяльності засад демократичного врядування.
До програми увійшли питання з адміністративного менеджменту та основ
економіки.
Метою

програми

є

визначення

необхідного

теоретичного

рівня

професійної підготовки молодших спеціалістів, які прагнуть отримати освіту за
скороченою освітньо-професійною програмою підготовки “Бакалавр” за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Співбесіда повинна
з'ясувати: чи абітурієнт має достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені
програмою співбесіди; чи володіє відповідною фаховою термінологією; чи вміє
користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх взаємозв’язок.
Вступник за результатами співбесіди допускається (або не допускається) до
фахового вступного випробування.

Для підготовки абітурієнтів пропонуються джерела, серед яких основна
увага приділяється навчальним виданням, що є найкориснішими з точки зору
засвоєння змісту певних тем.
Програми дисциплін
1. Дисципліна:Основи менеджменту
Розділ 1.Сутність та значення менеджменту
§ 1. Управління та менеджмент. . Категорії, закони і принципи
менеджменту.
§ 2. Менеджер і підприємець. Поділ управлінської праці та рівні
управління.
Розділ 2. Історичні етапи розвитку науки про менеджмент
§ 1. Етапи розвитку менеджменту.
§ 2. Основні етапи розвитку управлінської науки в Україні.
Розділ 3. \\Srv1\TU\Бібліотека\1.htmОрганізація та процес менеджменту
§ 1. Сутність та класифікація організацій. Організація як система.
Формальні та неформальні групи в організації. Фактори впливу на організацію.
§ 2. Життєвий цикл організації.
§ 3. Процес менеджменту та його етапи.
Розділ 4. Функції та технологія менеджменту
§
1. Планування. Організування. Мотивування. Контролювання.
Регулювання.
Розділ 5. \\Srv1\TU\Бібліотека\1.htmМетоди менеджменту
§ 1. Сутність методів менеджменту та їх взаємозв’язок із функціями
менеджменту. Класифікація методів менеджменту та характеристика їх
різновидів.
Розділ 6. Управлінські рішення
§ 1. Сутність управлінських рішень та їх взаємозв’язок з методами
менеджменту. Класифікація управлінських рішень та характеристика їх
різновидів. Процес прийняття та оптимізації управлінських рішень.
Розділ 7. Інформація та комунікації у менеджменті
§ 1. Інформація, її види та роль у менеджменті. Поняття і характеристика
комунікацій. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.
Розділ 8. Керівництво та лідерство
§ 1. Сутність та основні засади керівництва. Стилі керівництва.

§ 2. Конфлікти як об’єкт керівництва. Стреси як об’єкт керівництва.

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ
1. Бакуменко В. Д. Адміністративний менеджмент : навчальний посібник /
В.Д. Бакуменко, В.І. Тимцуник, Л.М. Усаченко - Херсон : Д.С. Грінь, 2014. 348 с.
2. Гордієнко Л. Ю. Адміністративний менеджмент : навчальний посібник /
Лариса Юріївна Гордієнко, Людмила Григорівна Шемаєва - Харків : 2006. - 212
с.
3. Керівництво організацією: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г.
Мельник, І.С. Проник. – Львів: Вид-во нац. ун-ту „Львів. політехніка”, 2008. –
244 с.
4. Тренінг зі спеціальності "Адміністративний менеджмент" : навчальнометодичний комплекс / укладачі А.Ф. Мельник та інші - Тернопіль : ТНЕУ,
2012. - 111 с.
2. Дисципліна: Основи економіки
Розділ 1. Економіка та її зміст
§ 1. Виробництво та його основні елементи. Ресурси і фактори виробництва.
§ 2. Виробництво та потреба. Продукт виробництва.
Розділ 2. Економічна система
§ 1. Сутність, зміст та типи економічних систем. Форми суспільного
господарства.
§ 2. Ринкове господарство та його моделі.
Розділ 3. Загальні основи ринкової економіки
§ 1. Товар як ринкова форма продукту. Гроші та їх функції. Грошовий обіг.
§ 2. Ринок: суть, функції і структура. Типи ринкових структур.
Розділ 4. Суб‘єкти економічної системи
§

1. Суб‘єктна структура ринкової економіки. Домашнє господарство в

ринкових структурах.
§ 2. Держава в системі ринкового господарства.
Розділ 5. Підприємство як суб’єкт господарської діяльності

§

1. Економічні показники діяльності підприємства. Ціноутворення і

формування доходів підприємства.
§ 2. Фінансові показники діяльності підприємства.
Розділ 6. Ринки факторів виробництва і розподіл доходів
§

1. Товарний ринок. Ринок праці і заробітна плата. Кредитний ринок і

процент. Ринок цінних паперів.
§ 2. Ринок природних ресурсів і рента. Розподіл і перерозподіл доходів.
Розділ 7. Національні економіка
§ 1. Національний продукт. Економічне зростання. Циклічність економічного
розвитку.
§ 2. Зайнятість і безробіття. Інфляція. Рівновага національної економіки.
Регулювання національної економіки.
Розділ 8. Світова економіка
§ 1. Світове господарство і світовий ринок.
§ 2. Міжнародна валютна система.
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