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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? 

 

 

Урок № 55 

Тема уроку: Постановка цілей в організації 

Мета уроку: сприяти формуванню знань про встановлення цілей в 

організації; формування системи знань про особливості діяльності організації. 

Матеріал уроку: 

Постановка цілей є найбільш важливим етапом в процесі стратегічного 

планування. На цьому етапі визначається, які з цілей є реальними виходячи з 

результатів аналізу навколишнього середовища. 



Цілепокладання - первинна фаза управління, що передбачає постановку 

генеральної мети і сукупності цілей (дерева цілей) відповідно до призначення 

(місією) системи, стратегічними установками і характером вирішуваних 

завдань. 

Під метою ми розуміємо те, чого бажаємо досягти. Зазвичай виділяють 

три корпоративні цілі: прибуток, зростання, безперервна діяльність організації. 

Прибуток організації 

Це один з найбільш важливих показників фінансових результатів 

господарської діяльності суб'єктів підприємництва (організацій і підприємців), 

заради якого в основному і здійснюється підприємницька діяльність. Мета 

будь-якої компанії - максимізувати свій прибуток в довгостроковому періоді. 

Прибуток - різниця між доходами (виручкою від реалізації товарів і 

послуг) і витратами на виробництво або придбання і збут цих товарів і послуг 

(собівартістю): 

Прибуток = Виручка - Собівартість. 

Виручка (дохід, оборот, обсяг продажів) - кількість грошових коштів чи 

інших благ, одержуваних компанією за певний період її діяльності, в основному 

за рахунок продажу товарів або послуг своїм клієнтам. 

Собівартість - сума витрат, понесених підприємством при виробництві 

та реалізації продуктів і послуг.  

 

Вправи, завдання: 

Описати діяльність якої-небудь організації. Написати цілі для даної організації 

на короткостроковий (до 1 року), середньостроковий, та довгостроковий 

(більше 5 років) періоди 

Питання для контролю: 

1. Що таке цілепокладання? 

2. Які цілі можуть встановлюватися в організації? 

 


