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План уроку № 42 

  

                                                                         Професія: Адміністратор. 

«__»_______20__ р. 

                                                           

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 . 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 

Методи проведення: лекція, методи демонстрування. 

Матеріальне оснащення: наочні посібники, плакати, мультимедійні засоби. 

 

 

Структура уроку 

 

1. Організаційний момент (2хв) 

2. Актуалізація опорних знань учнів (5хв) 

3. Вивчення нового матеріалу (15хв) 

4. Застосування здобутих знань (20хв) 

5. Підведення підсумків уроку (2хв) 

6. Домашнє завдання (1хв) 

 
Хід уроку 

 

1. Організаційний момент 
1.1 Перевірка присутніх. 

1.2 Призначення чергових. 

 

2. Актуалізація опорних знань учнів 

2.1 Сьогодні на уроці ми ознайомимося з сутністю утворення організації. 

Завдяки одержаним знанням і вмінням ви зможете відчути себе дорослим  

та досвідченим знавцем у сфері обслуговування відвідувачів. 



      2.2 Викладач запису на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та 

визначає такі завдання уроку: 

 дізнатися про сутність утворення організації. 

3. 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. 

4. Підведення підсумків уроку: 

Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою 

інтерактивного методу «Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі 

сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи 

свою думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у 

повсякденному житті? 



3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

Виставлення оцінок за роботу на уроці; 

Домашнє завдання: опрацювати конспект с.3) 44-45  

 

 

 

План уроку № 43 

  

                                                                         Професія: Адміністратор. 
«__»_______20__ р. 

                                                           

Предмет «Обслуговування 

відвідувачів» 

                                                                                                                 

Тема: Фактори впливу на людей у процесі вирішення виробничих 

проблем. 
Тема уроку:  Схема взаємовпливу функцій організації. 

Мета: сприяти формуванню знань про утворення організації; формування 

системи знань про особливості діяльності організації . 

5. Вивчення нового матеріалу 

 

Першочерговою проблемою створення організаційної системи для 

будь-якого виду діяльності є поділ праці, об'єктивно необхідний у будь-

якому трудовому процесі, що здійснюється колективом. Це зумовлено 

масштабами роботи, труднощами при виконанні окремих її частин та етапів, 

розосередженістю в часі та просторі, різною кваліфікацією та досвідом 

працівників. Поділ праці є також передумовою підвищення її ефективності і 

продуктивності. 

Під поділом праці розуміють диференціацію і спеціалізацію трудової 

діяльності, що призводить до відособлення різних її видів, коли окремі групи 

управлінських працівників зайняті різною діяльністю, спрямованою на 

досягнення загальної мети. 

При організації управлінської праці застосовують три напрями її 

поділу: функціональний, технологічний та кваліфікаційний. 

Функціональний поділ праці полягає в закріпленні конкретних функцій 

управління за підрозділами чи окремими працівниками. 

Так, у будь-якому апараті управління повинні бути працівники зайняті 

встановленням мети, плануванням, розробкою рішень, організацією 

виконання їх, мотивацією, контролем. .Подальша спеціалізація та поділ праці 



в межах функції, відбувається за допомогою конкретизації окремих 

складових конкретної (специфічної) функції та закріпленням її за 

працівниками. Наприклад, у межах загальної функції мотивації праці 

виділяється функція обліку праці. Обліком праці може займатися певний 

структурний підрозділ чи працівник. Технологічний поділ праці — це 

спеціалізація працівників відповідно до трьох великих груп робіт. 

1. Керівництво структурним підрозділом, прийняття рішень на основі 

інформації при здійсненні робіт згідно з певною функцією (керівники). 

2. Обробка інформації, яка надходить як від об'єкта управління, так і з 

інших джерел, та створення комплексу документації, необхідної для 

здійснення функції (спеціалісти). 

3. Оформлення документації, її пересилання, зберігання, облік, 

сортування та інше (технічний персонал). 

Цим трьом видам робіт або видам діяльності відповідають і три 

категорії працівників: керівник, фахівці, інші працівники апарату управління. 

Кваліфікаційний поділ праці — це ознака поділу праці, за якою 

співробітники виконують різну роботу, що відповідає їх кваліфікації та 

досвіду. Так, заступники керівника можуть відповідати за роботу різних 

структурних підрозділів виробничого та управлінського напрямів. Великий 

обсяг роботи може бути поділений на однакові ділянки за певною ознакою. 

Наприклад, при територіальному розосередженні однотипних підприємств 

працівники відділу, що входять до складу апарату управління організації; 

можуть закріплятися за підрозділами, розташованими на певній території. 

Для раціоналізації управління особливе значення має вдосконалення 

функціонального і кваліфікаційного поділу праці. Пошук слід вести у 

напрямі розробки оцінювальних критеріїв для віднесення всіх спеціалістів до 

певних класів, як це робиться стосовно до юристів і працівників інших 

спеціальностей. 

Встановлюваний після закінчення ВНЗ, і в результаті періодичної 

переатестації один раз у два-три роки клас спеціаліста, повинен бути 

основою при визначенні його посадового окладу. Труднощі, пов'язані з 

розробкою критеріїв для віднесення спеціаліста до того чи іншого класу, і 

здійснення на практиці переатестації, незрівнянні з тим підвищенням 

продуктивності і ефективності управлінської праці, яке може бути в 

результаті раціонального поділу праці у сфері управління за рівнем 

кваліфікації працівників. 

У багатьох підприємствах і об'єднаннях працю у сфері управління 

оцінюють переважно з позиції загальних результатів колективної діяльності. 

При цьому слабко враховують рівень індивідуальної продуктивності і внеску 

кожного працівника апарату управління в досягнення поставлених цілей. 



Тому опосередкована оцінка (а якщо ще взяти до уваги, що проводиться вона 

один раз на рік) не сприяє високопродуктивній праці. 

Зв'язки і відносини, що ускладнюються між органами управління і 

окремими менеджерами, створюють передумови для виникнення різних 

організаційних недоліків: паралелізму, дублювання, необґрунтованого 

збільшення обсягу управлінських робіт через виконання зайвих операцій 

тощо. Ці недоліки пов'язані значною мірою з нечітким розподілом обов'язків 

між структурними підрозділами підприємства і окремими менеджерами. 

Тому одним з основних завдань організації праці персоналу є чіткий 

розподіл функцій, прав, обов'язків і відповідальності структурних підрозділів 

й службових осіб, а також визначення обсягів і потоків проходження 

інформації. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке кооперація праці? 

2. Поясніть значення принципу спеціалізації  

 

 План уроку № 44 

  

                                                                         Професія: Адміністратор. 
«__»_______20__ р. 

                                                           

Предмет «Обслуговування 

відвідувачів» 

                                                                                                                 

Тема: Фактори впливу на людей у процесі вирішення виробничих 

проблем. 

Тема уроку:  Створення організації. 

Мета: сприяти формуванню знань про утворення організації; формування 

системи знань про особливості діяльності організації . 

6. Вивчення нового матеріалу 

 

Щоб заснувати власну справу, потрібно обрати правову форму 

організації, яка відповідає обраній сфері підприємництва (критерії 

розмежування підприємств за формами власності ми вже розглядали). 

Підприємство створюється: 

 — за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу; 



 — за рішенням трудового колективу; 

 — у результаті примусового розділення іншого підприємства за 

рішенням антимонопольного органу; 

 — внаслідок виокремлення зі складу діючого підприємства однієї або 

декількох структурних одиниць; 

 — на базі структурного підрозділу діючого об'єднання за рішенням 

трудового колективу, якщо на це є згода власника або уповноваженого 

ним органу. 

Є декілька етапів створення підприємств: початковий, 

підготовчий, реєстраційний, організаційний. 

Найвідповідальнішим для управлінської ланки є початковий етап 

утворення підприємства. На цьому етапі прогнозуються майбутній 

стан, зовнішнє середовище, визначаються складові підприємства та 

досліджується їх взаємодія. Тобто здійснюються: 

 — визначення місії підприємства; 

 — вибір підприємницької діяльності (сфери діяльності); 

 — пошук партнерів; 

 — підготовка бізнес-плану; 

 — вибір організаційно-правової форми підприємства; 

 — визначення цілей підприємства; 

 — оцінка й аналіз зовнішнього середовища; 

 — визначення стратегії діяльності підприємства; 

 — вибори або призначення керівника підприємства (уповноваженого за 

реєстрацією). 

Другий етап створення підприємства - підготовчий. Він включає 

такі складові: 

 — підготовка і складання засновницького договору; 

 — підготовка і складання статуту підприємства; 

 — визначення юридичної адреси; 

 — складання пакета протоколів про наміри співробітництва; 

 — узгодження роботи з банківськими установами (відкриття рахунку, 

подання нотаріально засвідчених копій статуту і засновницького 

договору, двох примірників банківських карток, копії свідоцтва про 

державну реєстрацію тощо); 

 — підготовка і затвердження пакета засновницької документації. 

 

 

 

Питання для контролю: 



3. Що таке засновницький договір? 

4. Які є види підприємств? 

 

 

  

 

  

 

 

 

Домашнє завдання: 

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

виконати практичну роботу 

 

 

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