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функціонування різного роду суб’єктів господарювання, організацій та установ.
До програми увійшли питання з основ менеджменту, інформатики, та
основ підприємництва.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців у сфері адміністративного
менеджментудля підвищення
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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.
Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія
університету.
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Управління та менеджмент.
Категорії, закони і принципи менеджменту.
Поділ управлінської праці та рівні управління.
Етапи розвитку менеджменту.
Організація як система.
Фактори впливу на організацію.
Життєвий цикл організації.
Процес менеджменту та його етапи.
Планування.
Організування.
Мотивування.
Контролювання.
Регулювання.
Сутність методів менеджменту та їх взаємозв’язок із функціями
менеджменту.
Класифікаціяметодів менеджменту та характеристика їхрізновидів.
Сутність управлінських рішень та їх взаємозв’язок з методами
менеджменту.
Класифікація управлінських рішень та характеристика їх різновидів.
Процес прийняття та оптимізації управлінських рішень.
Інформація, її види та роль у менеджменті.
Поняття і характеристика комунікацій.
Комунікаційний процес, елементи та етапипроцесу.
Сутність та основні засади керівництва.
Стилі керівництва.
Конфлікти як об’єкт керівництва.
Стреси як об’єкт керівництва.
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2. Дисципліна: Інформатика
Способи і форми подання інформації.
Інформаційні системи та технології.
Види програмного забезпечення.
Класифікація, основні функції та складові операційних

1.
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3.
4.
систем.

Комп’ютерні віруси. Архівування файлів.
Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі.
Служби Інтернету.
Призначення, можливості і класифікація систем обробки
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текстів.
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13.

Форматування тексту.
Робота з кількома документами.
Основи комп’ютерної графіки.
Растрові й векторні зображення та їх властивості.
Засоби перегляду та обробки зображень.

Завантаження графічного редактора.
Електронна пошта. Електронна адреса.
Електронне листування через веб-інтерфейс.
Програми для обміну миттєвими повідомленнями.
Електронні таблиці Microsoft Excel
Опрацювання графічних матеріалів засобами Excel
Основи роботи з Microsoft Access
Інформаційно-пошукові системи в мережах Internet
Основні режими роботи текстового процесора Word
Використання математичних формул у текстовому процесорі
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Технологія мультимедіа. Засоби мультимедійних технологій
Програма створення презентацій PowerPoint
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3. Дисципліна: Основи підприємництва
1. Генезис та сутність підприємництва.
2. Принципи здійснення, форми та моделі підприємницької діяльності.
3. Соціально-економічна роль і значення підприємництва у структурі
ринкової економіки.
4. Типи професійної підприємницької діяльності, їхні особливості та сфери
реалізації.
5. Виробнича підприємницька діяльність.
6. Посередницька підприємницька діяльність.
7. Підприємництво у фінансовій сфері.
8. Середовище і передумови активізації підприємництва
9. Загальна характеристика та особливості малого підприємництва.
10.Критерії віднесення суб’єктів підприємництва до категорії малих.

11.Місце та економічна роль малого бізнесу у структурі ринкової економіки.
12.Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.
13.Підприємницька ідея, її джерела та методи пошуку.
14.Вибір типу та організаційно-правової форми підприємства.
15.Технологія створення нового підприємства.
16.Ліцензування підприємницької діяльності
17.Сутність підприємницького капіталу та його форми.
18. Порядок формування початкового підприємницького капіталу.
19.Особливості формування підприємницького капіталу в перехідний до
ринкових відносин період.
20.Обґрунтування ефективних способів формування початкового капіталу.
21.Категорії управління.
22.Функції управління.
23.Технологія управління.
24.Організації як об’єкти управління.
25.Підприємництво та зовнішнє середовище.
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