
 

Практичне заняття 1 

 

Тема. Розробка системи цілей організації  

 

Мета заняття: набути практичних навичок із розроблення системи цілей 

організації.  

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття:  

1. Додаток 1. Види цілей підприємства.  

2. Додаток 2. Схема «дерева цілей» організації.  

3. Комп’ютери.  

 

Завдання 1. Ознайомлення з видами цілей організації  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для виконання цього завдання необхідно заповнити таблицю 1, скориставшись 

при цьому додатком 1.  

Таблиця 1 

Види основних цілей організації 

 
 

Види цілей  Характеристика цілей  Приклади цілей  

Стратегічні цілі  Визначають характер діяльності 

на перспективу і потрібні для їх 

реалізації значні інвестиції  

До кінця поточного року розширити 

ринок збуту за рахунок від-криття 

нового мага-зину в районі міста  

Тактичні цілі  Є проміжними щодо 

стратегічних і відо-бражують 

окремі етапи досягнення 

стратегії  

До початку вересня поточного року 

закупити торговельне обладнання  

Економічні цілі   

Маркетингові цілі   

Збутові цілі   

Виробничі цілі   

Загальні цілі   

Специфічні цілі   

 

 
 

Завдання 2. Розв’язання ситуацій  

 

Ситуація 1. Ви працюєте менеджером зі збуту у ПП «Колумбія», що реалізує 

спортивні товари. На поточний рік визначена стратегія – розширення ринку 



збуту товару шляхом його реалізації не лише у м. Херсоні, а й у Білозерському 

та Цюрупинському районах Херсонської області. Директор доручив вам 

визначити збутові цілі підприємства.  

 

Ситуація 2. Ви працюєте менеджером зі збуту у ТОВ «Галактика», що реалізує 

канцелярські товари. У вашому відділі працює два торговельних агенти і два 

товарознавці. Визначите на поточний рік специфічні цілі вашого відділу, якщо 

директор визначив збутову стратегію – утримання наявних покупців.  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Щоб виконати завдання, необхідно розробити декілька найбільш актуальних 

збутових цілей для досягнення визначеної стратегії. При цьому варто згадати, 

що для розширення ринку збуту необхідно визначати цілі у таких напрямах: 

вивчення попиту, укладання договорів постачання, закріплення на новому ринку 

тощо. 

Для розв’язання ситуації 2 необхідно розробити такі специфічні цілі відділу 

збуту, що будуть спрямовані на реалізацію  визначеної стратегії. Це можуть бути 

цілі, які стосуватимуться таких напрямів: активне стимулювання наявних 

покупців, перегляд ціноутворення на найбільш ходові товари, додаткові 

переваги тощо. 

 

Завдання 3. Визначення системи цілей організації методом побудови «дерева 

цілей»  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Під час виконання завдання 3 необхідно побудувати «дерево цілей» із 

запропонованих нижче цілей, скориставшись при цьому додатком 2 «Схема 

«дерева цілей» організації». 

 

1. Збільшити частку ринку на 5% у плановому році. 

2. Провести дослідження ринку до кінця місяця поточного року. 

3. Укласти договір поставки товарів із більш вигідними постачальниками до 

10 числа наступного місяця поточного року. 

4. Навчити персонал користуватися сучасним торговельним устаткуванням 

до кінця поточного кварталу. 

5. Переглянути і знизити ціни на найбільш ходові товари на 5% з наступного 

місяця поточного року. 

6. Скласти план відпусток торговельного персоналу на плановий рік до кінця 

поточного року. 

7. Здійснити рекламну кампанію впродовж трьох наступних місяців 

поточного року 

8. Розрахувати економічну ефективність рекламної кампанії після її 

проведення. 



9. Забезпечити яскраве оформлення вітрин та найбільш привабливу викладку 

товарів у торговельній залі до кінця поточного місяця. 

10. Розробити систему стимулювання персоналу підприємства на плановий 

період. 

11. Створити кімнату відпочинку для персоналу до кінця другого кварталу 

поточного року 

12. Розробити заходи паблік рілейшнз на плановий рік до кінця поточного 

року. 

13. Підвищувати продуктивність праці щоквартально на 5%. 

14. Збільшити прибуток підприємства на 15% у плановому році. 
 

 
Додаток 1  

Класифікація основних цілей організації 

 
Класифікаційна ознака  Види цілей  

За ступенем важливості  Стратегічні і тактичні  

За часом  Довгострокові (понад 5 років) середньострокові (1–5 років) і 

короткострокові (до 1 року)  

За змістом  Економічні, виробничі, збутові, маркетингові, соціальні, 

науково-технічні тощо  

За рівнем охоплення  Загальні та специфічні  

 

 

Додаток 2  

Схема «дерева цілей» організації 

 

 

 



 


