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Група ТУ-1 

Організація обслуговування відвідувачів 

Урок 40 

Тема:  

 Тема уроку: Тематичне оцінювання. 

Мета: перевірка знань за темою 

Вправи, завдання: 

Скласти кросворд на тему: Фактори впливу на людей у процесі вирішення виробничих 

проблем 
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                                                                         Професія: Адміністратор. 
«__»_______20__ р. 

                                                           

Предмет «Обслуговування 

відвідувачів» 

                                                                                                                 

Тема: Фактори впливу на людей у процесі вирішення виробничих проблем. 

Тема уроку:  Сутність утворення організації. 

Мета: сприяти формуванню знань про утворення організації; формування 

системи знань про особливості діяльності організації . 

1. Вивчення нового матеріалу 

 

Кожна людина свідомо чи несвідомо бере участь в організаційних 

процесах, входячи до різноманітних соціальних, економічних, культурних та 

інших організацій. Суспільство складається з численних організацій. 

До нині єдиного розуміння організації не вироблено. Проте ця 

різноманітність поглядів не вносить невизначеності до процесу пізнання 

організації як явища, а швидше навпаки, дозволяє більш повно її вивчати. 

Отже, організація розглядається як процес впорядкування елементів і як 

явище, структурне утворення. 

Як процес організація – це особливий вид діяльності людей, що охоплює 

сукупність дій з метою створення і вдосконалення взаємозв'язків між частинами 

цілого, процес створення і збереження структури системи. Наприклад, процес 

формування ефективного колективу. 

Як явище організація – це фізичне об'єднання реальних елементів для 

виконання програми чи цілі, структурне об'єднання певної кількості осіб. 

Наприклад, набір елементів, що становлять певну компанію. 



Організація – це спільнота людей, не просто пов'язаних, а 

взаємопов'язаних, де дії одного обумовлені діями іншого. Люди об'єднуються в 

організації, тому що цілей, які вони ставлять перед собою, не можуть досягти 

поодинці. Тільки інтеграція окремих членів організації дозволяє досягти цілей 

організації. 

 

Вправи, завдання. 

Ви вирішили зайнятися власною справою. Опишіть, якою саме та що вам для цього 

необхідно. Як ви почнете створення організації та чому саме такий вибір? 
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Предмет «Обслуговування 

відвідувачів» 

                                                                                                                 

Тема: Фактори впливу на людей у процесі вирішення виробничих проблем. 

Тема уроку:  Внутрішні функції організації. 

Мета: сприяти формуванню знань про утворення організації; формування 

системи знань про особливості діяльності організації . 

2. Вивчення нового матеріалу 

Функції організації — комплекси дій і операцій, які здійснює організація як єдине 

ціле, або делеговані нею працівники, у внутрішньому і зовнішньому середовищах задля 

функціонування та розвитку організації. 

На думку А. Файоля, організація здійснює такі функції: технічну (виробничу); 

комерційну (закупівля, збут, обмін, маркетинг); фінансову (раціональне використання 

власного та залученого капіталу); бухгалтерську (облік, статистика, аналіз); захисну (захист 

майна і людей); адміністративну (управлінську). 

Технічна функція об'єднує основні та допоміжні операції виробництва: науково-

дослідні і проектні розробки, освоєння і випуск продукції, планування виробництва, 

технологічні операції, контролювання якості продукції та послуг, управління матеріальними 

запасами тощо. 

Комерційна функція об'єднує операції закупівлі сировини і обладнання, 

енергоресурсів, робочої сили, інформації, кредитних ресурсів, а також маркетингові 

дослідження і заходи, збут продукції, послуг, реалізацію надлишкового і непотрібного 

обладнання, основних фондів, фінансових ресурсів, інформації тощо. 

Фінансова функція передбачає управління фінансовими потоками організації, 

управління прибутками й витратами, фінансування виробництва, кредитування діяльності, 

бюджетування коштів, розрахунки з постачальниками і покупцями тощо. 



Бухгалтерська функція охоплює облік руху товарів, матеріальних цінностей, фінансів, 

доходів і витрат тощо. 

Захисна функція (безпеки) реалізує систему заходів щодо збереження матеріальних 

цінностей, фінансових та інших активів, захисту інформації, комунікацій, персоналу (в тому 

числі заходи з безпеки і охорони праці). 

Адміністративна функція організації об'єднує сукупність операцій з управління 

підприємством (функції менеджменту). 

У сучасних реаліях виробничої і управлінської діяльності в організаціях 

виокремлюють чотири функції організації: технічну, комерційну, фінансову й 

адміністративну, яка значно розширилася, поглинувши функції обліку й 

безпеки. 

Роль і значення кожної функції організації визначають характер її 

діяльності та етап розвитку, на якому вона перебуває. 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

практичну роботу 
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