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ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА 

Навчальний посібник «Практичні завдання і тренінги для аудиторних занять 
та самостійної підготовки з дисципліни „Менеджмент”» розроблено з урахуван-
ням особливостей модульної фахової підготовки курсантів та студентів Харківсь-
кого національного університету внутрішніх справ за ступеневою освітою в світлі 
завдань щодо забезпечення економічної безпеки держави, окремого підприємства 
та правової основи підприємництва в Україні. У посібнику приділяється особлива 
увага тим аспектам менеджменту, які мають найбільше значення для економічної 
та правової підготовки економістів та юристів. 

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент» є оволодіння майбутніми еко-
номістами та юристами теоретичними знаннями, необхідними для роботи, яка 
пов’язана з процесом діяльності на керівних посадах: формування навичок при-
йняття рішень в процесі керівництва організаційними структурами, уміння ана-
лізувати ефективність менеджменту. 

Підсумком вивчення дисципліни «Менеджмент» повинно бути знання: 
– предмета і суті менеджменту; 
– стану основних проблем менеджменту на сучасному етапі розвитку сус-

пільства; 
– принципів і методів керівництва фірмою, підприємством, організацією. 
– особливостей управління в ОВС. 
У ході занять слід навчитися використовувати знання для виконання типових і 

нетипових завдань з проблем менеджменту організації.  
Необхідно вміти: 
– визначати чинники та умови діяльності організації у зовнішньому та внут-

рішньому середовищах; 
– визначати цілі організації у зв’язку з реалізацією її суспільної місії; 
– орієнтуватись у моделях, принципах та способах керівництва організацією; 
– на основі отриманих знань приймати практичні рішення в управлінні орга-

нізацією. 
Рівень знань оцінюється за наступними критеріями: 
– «Р»  репродуктивний рівень, який передбачає вміння відтворювати знан-

ня (відповідає оцінці «задовільно» або заліку); 
– «А»  алгоритмічний рівень, що, окрім відтворення, передбачає вміння 

використовувати знання для виконання типових завдань (відповідає оцінці «до-
бре» або заліку); 

– «Т»  творчий рівень, який, окрім відтворювання знань і вміння виконува-
ти типові завдання, передбачає вміння виконувати також і нестандартні завдання 
(відповідає оцінці «відмінно» або заліку). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Навчальний посібник «Практичні завдання і тренінги для аудиторних занять 
та самостійної підготовки з дисципліни „Менеджмент”» складено з урахуванням 
практичних потреб ринкової економіки і підприємництва в Україні, а також рів-
ня її теоретичної розробки світовою та вітчизняною економічною та юридичною 
науками. Навчальний посібник направлений на засвоєння теоретичних знань зі 
сфери діяльності управлінського персоналу ОВС та набуття практичних навичок 
у наступних напрямках:  

– функції, принципи й методи менеджменту та особливості їх прояву в 
управлінській діяльності на керівних посадах, зокрема у правоохоронних орга-
нах ; 

– зміст процесів із забезпечення виконання функцій менеджменту; 
– послідовність роботи з управлінськими рішеннями в період їх розроблення, 

прийняття і втілення в життя ; 
– зміст посадових інструкцій та положень про підрозділи ОВС; 
– стиль, етикет і культура управлінської роботи тощо. 
Опанування предмета забезпечується попереднім вивченням таких дисцип-

лін, як «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», 
«Економіка підприємства», «Економіка і організація виробництва», а також пра-
вових дисциплін цивільного та кримінального циклів. Набуті знання і навички 
використовуються під час вивчення наступних дисциплін: «Основи економічної 
безпеки», «Тіньова економіка», «Оперативно-розшукова діяльність», «Управ-
ління в ОВС». 

При опануванні теоретичного матеріалу використовуються всі активні форми 
навчальних занять (практичні, індивідуальні, тренінги, рольові та ділові ігри то-
що). Вони направлені на розвиток логічного мислення та набуття практичних 
навичок особами, що навчаються, коли їх увага концентрується на декількох 
ключових моментах.  

Так, семінари-дискусії передбачають не тільки обмін думками з тієї чи іншої 
теми, але і допомагають формувати погляди і переконання, висловлювати дум-
ки, вчать оцінювати пропозиції інших людей. Метод мозкового штурму дозволяє 
набути навички швидкого виконання термінових завдань шляхом генерації за 
короткий час великої кількості ідей, їх аналізу і знаходження найкращої. Рольові 
ігри дозволяють кожному учаснику проявити себе в різних ситуаціях, виконую-
чи конкретні ролі учасників цих подій. Основна мета заняття – сформувати, сис-
тематизувати та закріпити знання і вміння курсантів чи студентів з програмного 
матеріалу. 

Для організації постійного контролю знань курсантів та студентів під час 
практичних чи індивідуальних занять проводяться письмові опитування  
(10 – 15 хв) у вигляді тестування, вирішення конкретного питання або диктантів 
з основних понять дисципліни. Підсумковий контроль знань передбачається у 
формі іспиту або заліку. 

Відповіді оцінюються за наступною системою згідно з кваліфікаційними ви-
могами до бакалавра: 
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– оцінка «відмінно» (5 балів) ставиться у тому випадку, коли дається відпо-
відь на всі питання, правильно розв’язана задача або виконано ситуаційне за-
вдання. При цьому курсант чи студент показує повну обізнаність з матеріалами 
дисципліни, наводить приклади, знає методи розрахунків; 

– оцінка «добре» (4 бали) ставиться у тому випадку, коли дається відповідь 
на теоретичні питання, показана обізнаність з матеріалами програмного курсу. 
При відповіді можливі скорочення окремих питань без грубих помилок, а в ході 
розв’язання задач чи виконання ситуаційних завдань мають місце несуттєві по-
милки; 

– оцінка «задовільно» (3 бали) ставиться за відповідь на теоретичне питання 
в узагальненому вигляді без деталізації або допускаються суттєві помилки, що 
унеможливлює прийняття цих результатів як вірних. Для повноти відповіді не-
обхідні допоміжні питання і зауваження з боку викладача; 

– оцінка «незадовільно» (2 бали) ставиться в тому випадку, коли теоретична 
частина не викладена, курсант чи студент не може розв’язати задачу або викона-
ти ситуаційне завдання, в ході відповіді допущені суттєві помилки, що викрив-
ляють суть питання. Своїми відповідями курсант чи студент не зміг довести, що 
він розуміє суть питання. 
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