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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИКА 
 

В сучасних умовах розвитку та функціонування економіки важливим для менеджерів є вміння чітко 

формулювати свої цілі, грамотно управляти власним часом та часом своїх підлеглих. Така риса для менеджерів є 

особливо корисною сьогодні, коли теза «Час – це гроші» набула особливого значення. Cутність тайм-менеджменту 

можна сформулювати як якісне виконання роботи, досягнення поставлених цілей за мінімальний проміжок часу. Час 

можна порівняти з іншими ресурсами, однак на відміну від них він є безповоротним – його неможливо 

накопичувати, передавати або зберігати, тому важливо навчитися використовувати його з максимальною вигодою. 

Відомий вчений Пітер Друкер зазначав, що «Час – найобмеженіший капітал, і якщо не можеш розпоряджатися ним, 

не зможеш розпоряджатися нічим іншим». Саме тому, грамотний розподіл часу менеджера та управління ним є 

запорукою успіху діяльності підприємства в сучасних умовах. 

Важливим кроком при створенні ефективної системи є управління власним часом для керівника є визначення 

мети діяльності як на короткий, так і на довготерміновий період. Чітке встановлення періодів планування сприяє 

більш точній оцінці обстановки в цілому, полегшує виділення головного, підвищує рівень виконання і допомагає 

керівнику ухвалити правильне рішення, як найбільш доцільно використовувати робочий час. Кожний період 

планування повинен розглядатися окремо. Кожен період включає в себе широкий спектр діяльності, а саме: 

планування, розподіл, постановку цілей, делегування, аналіз тимчасових витрат, моніторинг, організація, складання 

списків і розстановка пріоритетів. 

Вважаємо, що раціоналізація діяльності менеджера може бути підвищена через використання технологій тайм-

менеджменту. 

1) Прискорений аналіз за принципом Ейзенхауера. Цей принцип є простим допоміжним засобом у випадках, 

коли необхідно визначити черговість виконання завдань. Пріоритети встановлюються за такими критеріями, як 

терміновість і важливість справи. 

2) Принцип Паретто (співвідношення 80:20). В процесі роботи за перші 20% часу, що витрачається, досягається 

80% результатів. Це означає, що не слід відразу братися за найлегші, цікаві або мінімальні за часом виконання 

справи. Необхідно розпочинати виконання завдань з врахуванням їх значення і важливості. 

3) Складання планів для за допомогою методу «Альпи». Даний метод передбачає складання переліку усіх 

завдань за день визначення їх тривалості з врахування бюджету робочого часу, резервування часу на 

непередбачувані справи, делегування частини завдань підлеглим, контроль за виконанням завдань. 

4) Управління вільним часом. Тайм-менеджмент допомагає більш ефективно використовувати не тільки робочий 

час, а й час відпочинку. Зокрема, рекомендується не брати роботу додому, організувати побут так, щоб він займав 

мінімум часу, заздалегідь ретельно планувати вільний час і слідувати цим планам, зокрема регулярно практикувати 

емоційне (театри, концерти, виставки і т. П.) І фізичне (спорт , фітнес) перемикання. В американських компаніях, 

якщо рядовий співробітник залишається на роботі довше, ніж це встановлено у нього в трудовому договорі, даний 

факт може послужити причиною звільнення, оскільки це свідчить про те, що співробітник не встигає зробити свої 

завдання в свій робочий час. Використовувати для активного відпочинку не тільки вихідні, але і як мінімум один 

вечір робочого дня на тиждень, а також використовувати як міні-відпустки довгі вихідні та святкові дні 

Тайм-менеджмент безумовно необхідний, але розглядати його як універсальний і єдиний механізм для 

вирішення питань підвищення ефективності роботи керівника не потрібно. Тайм-менеджмент, як і будь-який інший 

метод, має свої обмеження. В першу чергу, тайм-менеджмент орієнтований на особисту ефективність менеджера, 

співробітника організації. При цьому продуктивність праці конкретного керівника виходить далеко за рамки 

особистих орієнтирів, вона пов'язана з великим об'ємом контактів і актів взаємодії з іншими посадовими особами 

усередині підприємства і за його межами. 

Грамотно побудована та організована управлінська діяльність має позитивний вплив на діяльність підприємства 

та дозволяє отримувати конкурентні переваги на ринку. Основними завданнями, які дозволяє розв’язати тайм-

менеджмент є постановка мети діяльності, планування завдань на різні періоди діяльності, ведення обліку часу в 

процесі реалізації завдань. Послідовне застосування в практиці діяльності технологій тайм-менеджменту, дозволяє 

керівникові значно підвищити продуктивність і результативність своєї повсякденної діяльності. 

 


