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Група 15 

Обслуговування відвідувачів 

Урок 52  

 Тема уроку: Тематичне оцінювання. 

Мета: перевірка знань за темою 

Вправи, завдання: 

Скласти тестові запитання множинного вибору з однією правильною відповіддю на тему: 

Фактори впливу на людей у процесі вирішення виробничих проблем 

1 тестове запитання з варіантами відповідей = 1 бал 

 

Урок 53  

 Тема уроку: Поняття цілей організації 

 

На основі вибраної місії встановлюються цілі організації. Реалізувати місію можна тільки в часі, 
певними етапами, які можуть характеризуватися у вигляді довгострокових цілей (більше 5 років), 
середньострокових (1-5 років) і поточних цілей (до 1 року). 

Цілі, на відміну від місії організації, фіксують конкретні стани, до яких прагне організація, тому 
ціль трактують як критерій її успіху чи невдачі. 

Ціль - це конкретний стан окремих характеристик організації, якого вона прагне досягти протягом 
певного терміну. 

Будь-яка ціль складається з трьох елементів: певного 

показника, за яким перевіряють виконання критерію; засобу вимірювання або масштабу для 
оцінки величини показника і завдання - певного значення масштабу, якого організація прагне 
досягти. Наприклад, для основної економічної цілі організації показником може бути 
рентабельність капіталу; засобом вимірювання - середня рентабельність для певного періоду, а 
завданням - конкретне її значення, якого організація прагне досягти. 

Існує ряд вимог, що пред'являються до цілей [7, 9, 14,]: 

1. Цілі повинні бути зрозумілі, стисло недвозначно сформульовані. При визначенні цілей 
необхідна точність їх відображення, об'єму і часу. Наприклад, ’’Збільшити ефективність 
виробництва“ - це неправильно сформульована ціль, у такому вигляді ціль має вид гасла. 

Правильно сформульована ціль: ’У 2009 році добитися зниження витрат виробництва на 7% і 
збільшення рентабельності продажів продукції на 10%“. Стислість цілі досягається за рахунок 
виключення з формулювання засобів її досягнення. 

2. Цілі повинні підлягати вимірюванню. Невимірювана ціль не дає можливості виконавцеві 
визначати ступінь прогресу її досягнення. 



3. Цілі повинні бути досяжними і реалістичними. Недосяжні і нереалістичні цілі не мотивують 
виконавця, а відбивають бажання що-небудь робити. Легко досяжні цілі також мають слабку 
мотивацією. Наприклад, керівник слабкого в технічному відношенні підприємства ставить мету 
перед провідними інженерами: наблизити якість продукції до світового рівня. Така постановка 
мети може призвести до того, що талановиті і розсудливі працівники покинуть підприємство. 

4. Ціль повинна мати термін виконання. Певний термін дозволяє розбити мету на етапи, 
поліпшити зворотний зв'язок і, відповідно, контроль. Якщо усередині терміну не визначені кроки, 
етапи, то виконавець не знатиме що робити далі. 

5. Ціль повинна бути формалізована. Це підсилює її дію, підвищує зобов'язання по відношенню до 
неї. Усна постановка цілі не залишає слідів і легко забувається. Ціль повинна бути записана 
документально і обчислена. 

6. Для підвищення ефективності цілі повинні підлягати перевірці і коректуванню (бути гнучкими). 
Цього вимагають зовнішні чинники і обставини, що постійно змінюються. 

Наприклад, жорстка ув'язка оплати праці працівників з кількістю сировини, що переробляється, 
втратить стимулюючу дію в період збою постачань. 

7. Наявність зворотного зв'язку. Своєчасне і повне інформування людей про хід виконання цілі 
дозволяє тримати її в полі зору. 

8. Цілі необхідно пов'язувати з системою винагороди. Знання того, чого коштуватиме ціль для 
працівника, допомагає підтримувати ефективність його праці (система преміювання). 

Виконати всі вимоги, що пред'являються до цілей, на практиці є дуже складним завданням. 
Оскільки багато з них можуть виявитися суперечливими. Щоб сформулювати остаточні цілі 
необхідно встановити їх пріоритетність. Щоб досягти і виконати поставлені цілі, необхідно 
визначити коло питань, які необхідно вирішити (що треба зробити), визначити кому це належить 
робити і яким способом (технологія, повноваження). 

9. Цілі мають бути сумісними, що передбачає відсутність протиріч у цілях різних рівнів 
управління. Організація має систему цілей, які визначаються її положенням у зовнішньому 
середовищі, внутрішньою структурою, функціями тощо. При цьому цілі різних організацій можуть 
істотно відрізнятися.  

 

Вправи, завдання 

1. Наведіть класифікацію можливих цілей організації 

 

Урок № 54 

Тема уроку: Піраміда планування 

Мета уроку: сприяти формуванню знань про утворення організації; 

формування системи знань про особливості діяльності організації. 

Матеріал уроку: 



Багато адміністраторів та керівників компаній з успіхом використовують 

систему планування, створення якої приписують Бенджаміну Франкліну. Ті, 

хто застосовують цю систему на практиці, відзначають, що вона допомагає 

значно підвищити ефективність роботи — як за рахунок більш ефективного 

керування часом, так і за рахунок планування самої роботи. 

На відміну від систем, що будуються на основі обліку уже витраченого 

часу, система Франкліна "спрямована вперед" — вона працює з тим, що 

повинно бути зроблено. Глобальна задача дробиться на підзадачі, останні — на 

ще дрібніші підзадачі. Візуально цю систему можна відобразити у виді 

східчастої піраміди, а процес її застосування — як процес будівництва цієї 

піраміди. 

 

У рамках одного дня в системі Б. Франкліна використовується наступний 

прийом планування: усі задачі поділяються на три категорії: першочергові, 

другорядні і малозначні. 

Як виявляється з назви, першочерговими є задачі, що не терплять 

зволікання — "кров з носа, але вирішити!" Другорядними є задачі, що також 

бажано вирішити якнайшвидше, але не відбудеться нічого страшного, якщо, у 

крайньому випадку, вони будуть затримані на день-два (втім, якщо тягти з 

вирішенням другорядної задачі занадто довго, вона може перейти в розряд 

першочергових). Нарешті, малозначними вважаються задачі, які треба коли-

небудь вирішити (добре б, звичайно, сьогодні), але терміни не піджимають і, 

якщо сьогодні немає часу, то можна відкласти їх на завтра, на післязавтра або 

на початок наступного місяця. 



Вправи, завдання: 

Відсортувати список за ступенем пріоритетності задач, пояснити. 

1. Закінчити розробку програми стратегічного розвитку для Вашого клієнта. 

2. Закінчити статтю для журналу "Маркетингові дослідження". 

3. Поздоровити співробітника Вашої фірми Кравчука з днем народження. 

4. Одержати інформацію про квітневий семінар з маркетингу, в якому Ви 

збираєтесь прийняти участь. 

5. Забрати куртку з хімчистки. 

6. Відповісти на лист читачки Франчук, переданий Вам редактором журналу 

"Маркетингові дослідження". 

Питання для контролю: 

1. Що таке планування? 

2. Що включає в себе піраміда планування? 

3. На які три категорії можна розподілити задачі адміністратора? 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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