
101

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

УДК 331.31:331.108.26

Хитра О. В.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри управління персоналом і економіки праці
Хмельницького національного університету

Khytra Olena
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at Department of Personnel Management and Labor Economics
Khmelnytskyi National University

ЕФЕКТИВНИЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті виконано порівняльний аналіз наявних підходів та запропоновано авторське тлумачення змісту 
поняття «тайм-менеджмент». Розглянуто передумови та базові принципи впровадження технологій тайм-менеджменту 
до системи управління персоналом підприємства, у тому числі до процесів командотворення. Досліджено зв’язок 
тайм-менеджменту з іншими аспектами управлінської діяльності. Встановлена специфіка застосування технологій со-
ціального, корпоративного та індивідуального (у тому числі професійного) тайм-менеджменту. Доведена доцільність 
впровадження складників тайм-менеджменту на стратегічному, тактичному та операційному рівнях прийняття управ-
лінських рішень. Для пояснення ролі часу в успішності досягнення економічних цілей суспільства, окремих підпри-
ємств та особистих цілей індивідів використано поняття нелінійності розвитку складних систем.
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Вступ та постановка проблеми. Актуальність проб-
леми ефективного використання робочого часу набуває 
все більшого значення в умовах науково-технічної рево-
люції, глобалізації, економічної кризи, появи нових форм 
зайнятості та, відповідно, реформування соціально-тру-
дових відносин.

Час – це найцінніший ресурс людини, який є обмеже-
ним та невідновним, його не можна замінити чи відшко-
дувати, однак можна ефективно «конвертувати», пере-
творюючи на життєві цінності. Правильне використання 
часу є запорукою успішного виконання професійних 
обов’язків, досягнення цілей. Відтак, особливої актуаль-
ності набуває впровадження до системи управління пер-
соналом технологій тайм-менеджменту [1, с. 279], що 
дозволяє підвищити ефективність діяльності за рахунок 
оптимізації часових витрат на підготовку і прийняття 
рішень, досягнення стратегічних і тактичних цілей, вико-
нання виробничих та інтелектуальних завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослід-
ження часу проводились вченими за такими напрямками, 
як сприймання часу (П. Фресс), бачення часової перспек-
тиви (Р. Кастенбаум, Д. Нюттен), часу та динаміки роз-
витку мотивації (Х. Томе), вивчення часових характерис-
тик життєвого циклу (Ш. Бюлер) [2, с. 44].

Класиками концепції тайм-менеджменту вважаються 
Ф.У. Тейлор, А. Файоль, К. Макхем, М.Х. Мескон. На 
сучасному етапі найбільшого поширення дістали підходи 
зарубіжних фахівців – К. Бішофа, Т. Брайана, П. Дойля, 
Ст. Кові, Дж. Коулі, Б. Санто, С. Уорда [3, с. 84]. Окремо 
слід виділити праці таких вчених, як Г. Архангельський 
[4], А. Горбачов [5], Л. Зайверт [6], Х. Велтьє та Й. Кноб-
лаух [7], Ф. О’Коннелл [8], Д. Моргенстерн [9], С. Прентіс 
[10], Б. Трейсі [11].

Для українських науковців проблеми тайм-
менеджменту також є досить актуальними. Зокрема, 
О.В. Кендюхов і К.Ю. Ягельська [12] дослідили еконо-
мічний зміст часу і роль часового фактора у розвитку 
економічної системи. Н.М. Буняк [1], О.Є. Буряченко і 
С.А. Яроміч [2], І.В. Причепа, І.Л. Соломонюк, Т.В. Лесько 

[13], Т.В. Лазоренко, Ю.О. Дідченко, Є.Д. Михайлова 
[14] проаналізували сучасні методи часової організації 
професійної діяльності. О.В. Євтушевська [15] дослі-
дила питання тайм-менеджменту з точки зору світогляду 
сучасної людини.

Л.Л. Калініченко та А.О. Гаврилова [16], Г.І. Матукова 
й В.О. Макаренко [17], А.В. Холодницька [18] розкривають 
основні принципи й методики тайм-менеджменту. Г.І. Євту-
шенко та В.М. Дерев’янко [19] дослідили основні причини 
втрат часу і надали пропозиції щодо підвищення ефектив-
ності застосування тайм-менеджменту. А.О. Маслюківська 
[20] з’ясовує цілі й основні функції тайм-менеджменту, ана-
лізує його переваги і недоліки, а також надає рекомендації 
щодо ефективного планування робочого часу. Ю.В. Біляв-
ська та Н.В. Микитенко [3] надали рекомендaцiї щодо розпо-
ділу часу i зaвдaнь кaтегорiйного менеджера зa технологією 
тaйм-менеджменту. М.М. Петрушенко і Т.В. Бондар [21] 
запропонували авторський підхід до впровадження корпора-
тивної системи управління часом. К.Б. Харук, Р.М. Скринь-
ковський, Н.М. Крукевич [22] дослідили проблеми ста-
новлення поняття «тайм-менеджмент» і запропонували 
інструментарій діагностики тайм-менеджменту на засадах 
бізнес-індикаторів «ефективність» та «продуктивність».

Г.І. Писаревська [23] обґрунтовує методи інвентариза-
ції часу. Н.В. Ізюмцева та В.В. Недождій [24] описують 
етапи побудови системи тайм-менеджменту на підпри-
ємстві, а також наголошують на необхідності здійснення 
моніторингу робочого часу. С.Б. Іваницька, Т.О. Галайда і 
Р.М. Толочій [25] на основі аналізу європейських методик 
обґрунтовують рекомендації щодо застосування прийомів 
індивідуального і професійного тайм-менеджменту на 
вітчизняних підприємствах. Рекомендації щодо вдоско-
налення управління часом та визначення оптимального 
навантаження для працівників також надають С.М. Мака-
ренко, Н.М. Олійник і К.І. Лущик [26]. О.С. Колесов і 
А.В. Вацьківська [27] розкривають методи контролю 
часового ресурсу. На необхідності формування у фахівців 
часової компетентності наголошують О.М. Борисюк [28], 
Т.С. Острянко [29], І.Б. Підручна [30].
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Разом з тим, теоретико-методологічні і прикладні 
аспекти застосування технологій тайм-менеджменту 
потребують подальшого удосконалення у зв’язку з пер-
манентним зростанням складності системи управління 
персоналом, урахуванням здатності людського фактора 
до самоорганізації і, відповідно, неповною детермінова-
ністю орієнтирів кадрової політики підприємства.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
обґрунтування ролі тайм-менеджменту в системі управ-
ління персоналом, що завдяки урахуванню нелінійності 
часу та здатності людського чинника до самоорганізації 
дозволяє підвищити ефективність трудової діяльності в 
умовах її неповної часової детермінованості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіч-
ний час носить дуалістичний характер: з одного боку, це 
суб’єктивна темпоральна категорія, варіативність якої зале-
жить від соціальних критеріїв і уявлень, а з іншого боку, час 
є відносним і залежить від особливостей системи (її роз-
міру, енергії, інформації, зв’язності), в якій він проходить. 
Часу притаманні характеристики кількості та якості: його 
можна вимірювати як елемент хронального явища, а також 
оцінювати за такими якісними показниками, як корисність, 
задоволення, ефективність [12, с. 146].

Якщо у класичній науковій методології час розгляда-
ється як незмінна, стала величина, то теорія відносності 
спростувала цей стереотип. Другий закон термодинаміки 
доводить, що час є незворотним, а тому кожен момент 
розвитку системи неповторний і є кроком до наростання 
ентропії (якщо система закрита) або виникнення нової 
системи (якщо вона відкрита). Час в економіці стає ліній-
ним і дискретним, якщо соціальна (економічна) пам’ять 
уречевлена у матеріальних цінностях. Якщо ж носієм 
пам’яті виступають люди та інститути, час стає неліній-
ним завдяки суспільній свідомості, ідеології, індивідуаль-
ному світогляду [31]. Інколи незворотний час може бути 
«розтягнутий» або сконцентрований (наприклад, приско-
рена індустріалізація при соціалізмі, різні темпи роботи 
на початковій і завершальній стадіях проекту або залежно 
від форми оплати праці).

Робочий час являє собою сукупність правових норм, 
спрямованих на забезпечення працівникам часу відпо-
чинку й закріплення міри праці. Оптимальними є варі-
анти, за яких задовольняються потреби як працівників 
(передусім досягнення балансу «робота – життя»), так 
і роботодавця (можливість підвищити завантаженість 
обладнання, досягти гнучкості організації виробництва, 
поліпшити фінансовий стан). Оптимізація часового наван-
таження та визначення його граничної межі для працівни-
ків за умови виконання норм виробітку дає змогу не лише 
знизити рівень травматизму (соціальний ефект), браку 
та відходів під час виготовлення продукції (економічний 
ефект), а й сприяє отриманню більшої задоволеності від 
виконаної роботи, нормалізації психологічного клімату в 
колективі [26, с. 52].

Закон економії робочого часу діяв завжди, проте 
часова протяжність економічних трансакцій, вага одиниці 
суспільного часу сьогодні змінюється. У зв’язку з цим 
доречно враховувати неоднорідність міри економічного 
часу. Нова якість інформаційної епохи передбачає арит-
мічність трансакційних процесів – чергування синхро-
нізації і десинхронізації швидкостей. Постіндустріальна 
економіка тяжіє до індивідуалізації часових вимірів: 
кожна економічна одиниця функціонує на основі власних 
швидкісних ритмів. Швидкісна аритмічність визначає 
зростаючий динамізм економічних процесів, а ефект при-
скорення матеріалізується в реальні матеріальні (у т. ч. 
економічні) цінності, функціональні переваги [32].

Отже, нове розуміння значення часового ресурсу в 
трудовій діяльності людини пов’язане зі змінами в еконо-
мічній сфері та трансформацією ціннісних орієнтирів сус-
пільства. Для збільшення ринкової вартості підприємства, 
оптимізації витрат, підвищення ефективності викорис-
тання усіх ресурсів, зростання продуктивності керівни-
кам необхідне постійне удосконалення системи управ-
ління персоналом. Досягти чіткої “синхронної системи” 
дій управлінців і персоналу можна за допомогою системи 
управління часом, або тайм-менеджменту [17, с. 58].

Базові ідеї тайм-менеджменту полягають у тому, що 
основну увагу слід приділяти тому, куди повинен інвесту-
ватися час, а не як швидше виконувати роботу. По суті, це 
дуже важливе завдання визначення пріоритетів, що зачі-
пає усі сфери управлінської діяльності. Тайм-менеджмент 
передбачає: уміння відчувати й розуміти час як певну 
екзистенціальну сутність; встановлення цілей і термінів 
їх досягнення; визначення часової місткості виробничих 
операцій; забезпечення оптимального використання часу 
шляхом децентралізації, партисипативності, заохочення 
ініціативи, делегування повноважень, налагодження 
ефективної взаємодії персоналу, формування корпора-
тивного відчуття часу, забезпечення зворотного зв’язку 
та моніторингу [21, с. 17]. Як зазначає О. Євтушевська, 
тайм-менеджмент – це «вияв світогляду сучасної людини, 
для якої планування часу стає засобом досягнення успіху 
в конкурентній боротьбі» [15, с. 15].

Тайм-менеджмент – це сфера управлінської діяль-
ності, яка стала самостійним напрямом менеджменту 
у 70-х роках ХХ ст. Термін походить від англ. “time 
management” (управління часом), однак така форма пере-
кладу є не зовсім коректною, оскільки, на відміну від 
інших об’єктів управління, впливати на час (зупиняти, 
уповільнювати або прискорювати) неможливо [29, с. 236]. 
Аналіз поглядів різних науковців свідчить про відсутність 
єдиної точки зору та поліваріантність досліджуваного 
терміна, його зв’язок з іншими поняттями (рис. 1). Час є 
об’єктом міждисциплінарних досліджень, а тому тайм-
менеджмент пов’язаний з іншими науками – фізикою, біо-
логією, соціологією, філософією, психологією тощо.

Виділяють два підходи до тайм-менеджменту [5, с. 94]: 
за філософським підходом тайм-менеджмент є метою і 
сенсом життя та приносить певну користь; за інструмен-
тальним підходом тайм-менеджмент – інструмент досяг-
нення результатів.

Л. Зайверт [6] у тайм-менеджменті виділив дві проти-
лежні парадигми: швидкості та повільності. За першою 
парадигмою швидкість є досить важливим чинником 
діяльності (скорочуються терміни виконання проектів), 
цільова аудиторія і її поведінка стають більш непередба-
чуваними (панує короткочасність, потрібно впоратися з 
більшою відповідальністю та очікуваннями щодо прояву 
креативності). Повільний тайм-менеджмент усуває симп-
томи, але не причину проблеми часу.

Тайм-менеджмент доцільно розглядати у системі 
«інформація – ресурс – час» і трактувати як техноло-
гію організації та планування часу [22, с. 57]. На думку 
Г.О. Архангельського, тайм-менеджмент – це техно-
логія, що дає змогу максимально використовувати час 
згідно з цілями й цінностями [4, c. 7]. С. Прентіс до 
тайм-менеджменту відносить безліч прикладів, прийо-
мів, практичних рекомендацій, які роблять пропоновані 
концепції управління часом наочними і такими, що легко 
запам’ятовуються [10, с. 4]. За В. Усовим та С. Фран-
цузовою, тайм-менеджмент – це управління перероз-
поділом обсягу роботи, необхідних ресурсів та зміни її 
змісту в заданому часі і просторі [33, с. 59]. Як зазнача-
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ють Ю.В. Білявська і Н.В. Микитенко, тайм-менеджмент 
являє собою органічне поєднання теорії, практичних реко-
мендацій та мистецтва щодо управління часом, які дають 
людині змогу раціоналізувати розподіл часу на поточні 
потреби, розставити часові пріоритети та уникнути втрат 
часу [3, с. 85]. Ф. О’Конелл розглядає тайм-менеджмент 
як досягнення уміння балансувати між роботою та осо-
бистим життям [8, c. 14]. Т.С. Острянко методологічною 
функцією тайм-менеджменту вважає оптимізацію витрат 
часу, подолання дефіциту часу, раціоналізацію прийомів 
діяльності [29].

Система управління часом – це поєднання процесів, 
інструментів, різноманітних технік і методів, що засто-
совуються з метою досягнення вищої результативності 
праці [2, с. 45]. Н.В. Ізюмцева і В.В. Недождій характе-
ризують систему тайм-менеджменту як комплекс заходів 
з удосконалення управління часом, що передбачає комп-
лексне вирішення завдань з оптимізації організаційних 
процесів [24, с. 305].

Л.Л. Калініченко, А.О. Гаврилова [16, с. 60], Г.І. Мату-
кова, В.О. Макаренко [17, с. 58] під тайм-менеджментом 
розуміють набір правил, практик, навичок, інструментів і 
систем, спільне використання яких дає змогу більш ефек-
тивно використовувати свій час і в перспективі поліпшити 
якість життя. Г.І. Євтушенко і В.М. Дерев’янко трактують 
тайм-менеджмент як сукупність методик оптимальної 
організації для виконання поточних завдань, проектів, 
календарних подій [19, с. 89].

Тайм-менеджмент є сукупністю способів планування 
та організації роботи підприємства в цілому та окремих 
співробітників, що застосовуються керівником для під-
вищення ефективності використання робочого часу і під-
контрольності зростаючого обсягу завдань за допомогою 
постановки пріоритетів, розбиття проектів на окремі дії та 
делегування іншим людям [21, с. 12; 23, с. 148; 24, с. 305].

Дослідники розглядають тайм-менеджмент як складову 
самоменеджменту, основне завдання якого полягає у вияв-
ленні методів і принципів ефективного управління часом, 
емоціями, ресурсами, ролями у команді тощо [4, с. 78]. 
О.Є. Буряченко та С.А. Яроміч під тайм-менеджментом 
пропонують розуміти управління собою за допомогою 
відповідних методик та механізмів керування часом, що 
сприятимуть точній діагностиці проблем у використанні 
часу та формуванню особистої технології, яка найповніше 
відповідає знанням, виду занять, характеру і темпераменту 
[2, с. 46]. Т.В. Лазоренко, Ю.О. Дідченко, Є.Д. Михайлова 
під тайм-менеджментом розуміють методику, за допо-
могою якої можна досягти значних результатів у кар’єрі 
шляхом правильного градуювання поставлених завдань та 
розстановки пріоритетів щодо намічених справ [14, с. 632].

Отже, тайм-менеджмент – це сукупність знань, умінь і 
навичок, завдяки яким людина уміє правильно розставляти 
пріоритети, точно планувати та організовувати свій час, 
підвищуючи ефективність його використання [25, с. 289]; 
це сукупність різноманітних технологій щодо постановки 
цілей та їх досягнення, розвитку навиків самоконтролю, 
раціонального використання особистого та робочого часу, 
залучення всіх доступних його резервів [1, с. 280].

Основними передумовами впровадження тайм-
менеджменту є: 1) зростання вимог до рівня профе-
сійного розвитку працівників, який є неможливим без 
уміння самостійно організовувати свою роботу; 2) пере-
творення персоналу на основну конкурентну перевагу 
підприємства; 3) ускладнення зовнішнього контролю за 
діяльністю, яка має творчий характер, підвищення акту-
альності самодисципліни і самоконтролю [1, с. 281]. 
Базовими принципами тайм-менеджменту є: системність, 
вимірність, матеріалізованість, гнучкість, пріоритетність, 
своєчасність, цілеспрямованість, інвестиційність, контр-
ольованість, альтернативність [23, с. 151].
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Рис. 1. Логіка формування категорійного апарату тайм-менеджменту
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На основі розглянутих підходів пропонуємо таке 
визначення тайм-менеджменту: це система організаційно-
економічних і соціально-психологічних заходів, спрямо-
ваних на створення умов для оптимального використання 
робочого часу з метою підвищення продуктивності праці 
та поліпшення якості трудового життя працівників, що 
реалізується через функції планування (нормування тру-
дових операцій, складання графіків), організації (введення 
корпоративного стандарту робочого часу, застосування 
прийомів децентралізації і делегування повноважень, 
удосконалення комунікацій), мотивування (заохочення 
економії робочого часу і підвищення продуктивності 
праці), контролю (здійснення моніторингу та інвентари-
зації робочого часу). Механізм тайм-менеджменту пови-
нен формуватися з урахуванням принципів нелінійності 
часового ресурсу та самоорганізації персоналу.

Нелінійність може проявлятися як умовність поділу 
часового ресурсу на короткострокову і довгострокову 
перспективи (зокрема, інколи має місце суперечливість 
короткострокових цілей і довгострокових пріоритетів 
розвитку підприємства). З іншого боку, крізь призму 
тайм-менеджменту по-новому виглядає потреба досяг-
нення балансу між кількісними та якісними показни-
ками діяльності: якщо скорочення часу на прийняття 
рішень та виконання завдань супроводжується зни-
женням якості, система тайм-менеджменту не може 
вважатися ефективною. Так само варто зважати на 
можливий конфлікт об’єктивних (норми виробітку, тру-
дова дисципліна) та суб’єктивних (самореалізація на 
робочому місці, досягнення балансу “робота – життя”) 
критеріїв ефективності використання часового ресурсу. 
Урахування принципу самоорганізації дозволяє краще 
зрозуміти причини неповної часової детермінованості 
виконання завдань, відхилення від нормального темпу 
роботи, пошук працівниками незвичних способів зеко-
номити робочий час.

Як показано на рис. 2, система тайм-менеджменту 
когерентно сполучена з іншими складовими управлін-
ської діяльності. Зокрема, праця персоналу реалізується 
через операції, які повинні бути виконані у певний період 
часу; об’єктами є виконавці, предмети праці (матеріали), 
інформація. Для завдань з матеріалами складають бюджет 
часу, для завдань з людьми – робочі графіки. Робота з 
інформацією потребує впровадження таких елементів 
управління часом, як методи збирання релевантної інфор-
мації, управління електронною поштою тощо [21, с. 15].

Тайм-менеджмент розвивається у двох аспектах: як 
засіб підвищення ефективності індивідуальної праці, осо-
бистісного розвитку і як складова системи управління 
персоналом на підприємстві [21, с. 13]. Відповідно, вчені 
виділяють різні ієрархічні рівні (рис. 3) та різновиди тайм-
менеджменту (рис. 4). Лише системне впровадження еле-
ментів тайм-менеджменту дозволить підвищити ефектив-
ність управління персоналом і досягти ефекту синергізму.

Ефективне використання часового ресурсу надзви-
чайно важливе на стратегічному рівні, коли необхідно 
прийняти правильне і своєчасне рішення. Відтак, доречно 
встановлювати цілі оптимізації використання часового 
ресурсу; необхідна «посекундна тарифікація» часу з роз-
биттям бізнес-процесів на окремі фази і визначенням їх 
часової місткості, забезпечення наскрізного планування 
і контролю використання часу. Оптимізація часу на опе-
раційному рівні має важливе значення для своєчасного 
виконання замовлень, скорочення циклу виробництва, 
своєчасного реагування на зміну зовнішнього середо-
вища, прискорення випуску нового виду продукції, скоро-
чення простоїв обладнання [21, с. 10–12].

Індивідуальний тайм-менеджмент базується на пара-
дигмі особистісного саморозвитку і націлений на досяг-
нення внутрішньоособових цілей у контексті вдоскона-
лення людиною своїх здібностей і творчої самореалізації. 
Це сукупність різних технік та технологій організації 
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роботи працівника, яку він здійснює в особистих інте-
ресах, не бажаючи даремно витрачати ресурси свого часу.

Індивідуальна технологія управління часом здій-
снюється з урахуванням механізмів: біологічного годин-
ника, від якого залежить, на яку частину доби припадає 
максимальна активність; інтелектуального інжинірингу, 
під яким розуміють використання знань про людський 
потенціал і домінуючу півкулю мозку; психологічного 
годинника, в якому виокремлюють психологічну часову 
перспективу; стилю поведінки людини, який відображає 
моральні та етичні норми особистості та визначає її пове-
дінку у різних життєвих ситуаціях. Варто також згадати 
поняття «прокрастинація» – відкладання термінів вико-
нання справи, незважаючи на те, що це спричинить нега-
тивні наслідки. Прокрастинація пояснюється лінощами, 
недостатністю мотивації, страхом провалу чи успіху [13].

Рольовий (професійний) тайм-менеджмент є спеціалі-
зованим, прив’язаним до професійних завдань. Д. Мор-
генстерн виділив такі різновиди регуляції часу фахівців: 
1) стихійний, або повсякденний (дії фахівця залежать від 
обставин життя; цей спосіб регулювання часу характери-
зується ситуативністю, відсутністю ініціативи, коротко-
терміновою і пасивною регуляцією); 2) функціональний, 
або дійовий (фахівець планує дії та визначає їх напрям, 
досягає ефективності, однак має місце лише коротко-
термінова активна регуляція часу); 3) споглядальний, 
або пролонгований (фахівець пасивно ставиться до часу, 
у нього відсутній чіткий погляд на організацію часу);  
4) творчий, або перетворювальний (фахівець творчо вико-
ристовує час, пролонговано здійснює управління часом, 

пов’язуючи його зі змістом життя, з розв’язанням органі-
заційних проблем тощо) [9, с. 97].

На думку Б. Трейсі, суттєва відмінність пов’язана 
з тим, в якому часі працює фахівець: монохромному чи 
поліхромному [11, с. 46]. У монохромному часовому 
вимірі людина працює точно за годинником, заздалегідь 
плануючи справи і зазвичай дотримуючись розпорядку. 
У поліхромному часовому вимірі фахівець витрачає час 
по-різному залежно від непередбачуваних ситуацій (інту-
їції, настрою).

Впровадження системи тайм-менеджменту передба-
чає формування у працівників часової компетентності, 
пов’язаної з питаннями усвідомлення часу, емоційного 
переживання часу і організації часу професійної діяль-
ності, що в комплексі забезпечує емоційну стабільність, 
стресостійкість, самоорганізацію. Часова компетентність 
передбачає уміння раціонально планувати та використо-
вувати час, адекватно оцінювати необхідні затрати часу, 
розробляти програму досягнення мети у певному часо-
вому просторі. Крім того, це важлива умова ціннісного 
ставлення людини до часового бюджету та інтеграції до 
соціальних груп [29, с. 239; 30, с. 50].

Ресурсно-часова складова частина компетентності є 
важливою характеристикою стилю керівництва і тракту-
ється як здатність керівника оцінювати професійні мож-
ливості та психологічні ресурси підлеглих, правильно 
прогнозувати час для виконання того чи іншого завдання, 
а також результативність його виконання [28, с. 15].

Часова компетентність фахівця охоплює уміння: упо-
рядковувати власні цілі; регулярно планувати власний 
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час та правильно розставляти пріоритети; здійснювати 
делегування повноважень; застосовувати прийоми енер-
гетичного самоменеджменту для оптимального співвід-
ношення праці й відпочинку. Умовою формування цієї 
компетентності є непохитність вольових рис характеру 
особистості (уміння долати труднощі, справлятися з непе-
редбачуваними ситуаціями тощо) [34, с. 89].

Отже, ресурсно-часова компетентність означає адек-
ватність сприйняття часу, володіння навичками плану-
вання часу, здатність раціонально перерозподіляти часові 
пріоритети та ліміти міжособистісного спілкування, 
дотримуватися принципів тайм-менеджменту, включаючи 
делегування повноважень у соціальних комунікаціях [35]. 
У спілкуванні часова компетентність визначає адекват-
ність суб’єктивної оцінки часу і часового простору міжо-
собистісної взаємодії, здатність до оптимальної взаємодії 
з урахуванням часових лімітів спілкування, емпатійність 
у розширенні або знятті часових меж комунікативного 
контролю [30, с. 50–51].

На нашу думку, тайм-менеджмент може успішно 
поєднуватися з технологіями командотворення (тимбіл-
дингу), оскільки одним із критеріїв ефективного функціо-
нування робочих груп і команд є ефективне використання 
робочого часу за рахунок дієвого впливу формального і 
неформального лідерів, дотримання командних норм, зла-
годженої взаємодії учасників, їх психологічної сумісності 
та професійної спрацьованості. Саме у команді можуть 

одночасно дотримуватися вимоги індивідуалізації і синх-
ронізації режимів робочого часу окремих працівників.

Соціальний тайм-менеджмент присвячений між-
особистісним відносинам і передбачає оптимізацію про-
цесів взаємодії людей в організації. Соціальний тайм-
менеджмент потребує глибоких знань стратегічного і 
оперативного менеджменту, структури організації, харак-
теру виробничих процесів [1, с. 281; 25, с. 292; 27, c. 65].

Корпоративний тайм-менеджмент, як різновид соці-
ального, основну увагу зосереджує на часовій організації 
роботи всіх працівників підприємства з метою ефективного 
використання часу кожним з них. Система корпоративного 
тайм-менеджменту містить три рівні: тайм-менеджмент під-
приємства, тайм-менеджмент окремих підрозділів, індивіду-
альний тайм-менеджмент провідних фахівців [16, с. 63].

Корпоративний тайм-менеджмент підприємства орі-
єнтований на формування ефективної взаємодії між 
підрозділами і посадовими особами з широким засто-
суванням інформаційних технологій. Корпоративний 
тайм-менеджмент окремих підрозділів передбачає форму-
вання єдиного алгоритму роботи для співробітників одного 
або кількох підрозділів, що виконують однакові обов’язки. 
У тих підрозділах, де співробітники зайняті одноманітною 
механічною роботою, часто виникає необхідність дослід-
ження фізіологічних і психологічних можливостей людини 
щодо виконання заданого алгоритму дій за існуючих умов 
важкості і напруженості праці [1, с. 281; 16, с. 62].
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Для створення цілісного регламенту організації 
роботи підприємства зазвичай вдаються до послуг кон-
салтингових фірм. Важливою умовою є розроблення 
єдиної системи координат, в якій працює персонал, впро-
вадження до корпоративної культури стандартів з тайм-
менеджменту (зафіксованих документально та доведених 
до відома працівників правил, що регулюють питання 
часової організації професійної діяльності).

Загалом корпоративний тайм-менеджмент підпри-
ємства – це система норм взаємодії співробітників, 
правил і механізмів обміну інформацією. Проект тайм-
менеджменту охоплює послідовність цілеспрямованих 
заходів щодо впровадження певного модуля корпоратив-
ного управління часом. Програма тайм-менеджменту – 
це система проектів тайм-менеджменту, яка забезпечує 
постійне підвищення персональної та командної ефек-
тивності працівників. За результатами навчання тайм-
менеджменту можна спланувати роботу за такими моду-
лями, як розроблення стандартів, діагностика роботи 
підрозділів, атестація працівників тощо [18, с. 264].

Кожен різновид тайм-менеджменту потребує засто-
сування спеціалізованих методів і використання осо-
бливих форм роботи (діагностика, аналіз, проектування, 
консультування, індивідуальне або групове навчання) 
[7, с. 72]. Впровадження методів тайм-менеджменту 
дає змогу працівникам: систематизувати процес плану-
вання, зменшити кількість проблем (у т. ч. системних); 
більш ефективно використовувати робочий час; підви-

щити швидкість розв’язання проблем і виключити їх 
повторну появу; скоротити час на пошук документів; 
вчасно розставити пріоритети; підвищити ефективність 
використання баз даних [17, с. 60].

Висновки з проведеного дослідження. У сучасних 
умовах найвищої конкурентоспроможності досягають 
суб’єкти, які створили власний часовий вимір, недосяж-
ний для конкурентів. Крім того, конкурентоспроможність 
робочої сили сьогодні визначається досягненням балансу 
між робочим часом і часом, виділеним для особистого 
життя, відпочинку, саморозвитку.

З погляду системно-синергетичної парадигми тайм-
менеджмент та управління персоналом розглядаються як 
взаємодоповнюючі системи, когерентне сполучення еле-
ментів яких дозволяє підвищити ефективність людської 
праці на підприємстві. У механізмі тайм-менеджменту 
повинні бути враховані принципи нелінійності часового 
ресурсу та самоорганізації персоналу.

Систему індивідуального, професійного і корпоратив-
ного тайм-менеджменту доречно доповнити прийомами 
командного тайм-менеджменту, які у поєднанні з техно-
логіями тимбілдингу дадуть змогу прискорити процес 
створення команди професіоналів, здатних розв’язувати 
нестандартні завдання в умовах дефіциту часу.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
необхідності вивчення переваг і недоліків запровадження 
на підприємствах аморфного робочого часу у контексті 
забезпечення гідної праці для кожної особистості.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье выполнен сравнительный анализ существующих подходов и предложено авторское толкова-
ние содержания понятия «тайм-менеджмент». Рассмотрены предпосылки и основные принципы внедрения технологий 
тайм-менеджмента в систему управления персоналом, включая процессы командообразования. Исследована связь тайм-
менеджмента с другими аспектами управленческой деятельности. Установлена специфика применения технологий соци-
ального, корпоративного и индивидуального (в том числе профессионального) тайм-менеджмента. Доказана целесообраз-
ность внедрения составляющих тайм-менеджмента на стратегическом, тактическом и операционном уровнях принятия 
управленческих решений. Для объяснения роли времени в успешности достижения экономических целей общества, от-
дельных предприятий и личных целей индивидов использовано понятие нелинейности развития сложных систем.

Ключевые слова: нелинейность времени, ресурсно-временная компетентность, самоменеджмент, тайм-
менеджмент, управление персоналом.

EFFICIENT TIME MANAGEMENT AS AN INDEPENDENT COMPLEX  
OF PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE

Summary. The dependence of the economy on time makes it actual to study the structure, organization and economy of 
working time. The comparative analysis of existing approaches has been carried out and the author’s interpretation of the con-
tent of the concept of “time management” has been proposed in the article. The interdisciplinary study of the time dimension of 
the functioning of socio-economic systems has been characterized. The prerequisites and basic principles of implementation of 
time management technologies to the personnel management system of the enterprise have been considered. It has been proved 
that the technologies of self-management should be introduced to the time management mechanism. Taking into account the 
principle of self-organization of personnel allows better understanding of the causes of incomplete time-based determinism of 
the implementation of production tasks, deviations from the normal pace of work, the employees search for unusual ways to 
save working time. The relationship between the system of time management and other aspects of management activity, in-
cluding goal-setting, finance, personnel policy, organizational management, applied production and information technologies, 
documentary and analytical support has been investigated. It has been suggested that the criteria of time management effective-
ness should include the optimization of the time load for each employee, as well as the formation of specialists in resource-time 
competence, the strict observance of the corporate standard of working time, the effective use of the benefits of team work, as 
well as increasing the competitiveness of the enterprise in conditions of arrhythmic economic velocities inherent in the global-
ized economic space. The specificity of application of time management technologies at the strategic, tactical and operational 
levels of management has been established. A comparative analysis of social, corporate, individual, role (professional) and team 
time management has been performed. To explain the role of time in the success of achieving the economic goals of society, 
individual enterprises and personal goals of individuals, the notion of non-linear development of complex social economic sys-
tems has been used. The dualistic nature of time is considered through the prism of the unity (and sometimes contradictory) of 
short-term priorities and long-term goals of economic growth, quantitative and qualitative indicators of the functioning of social 
economic systems, objective and subjective criteria for the effectiveness of the use of time resources.

Key words: non-linearity of time, resource-time competence, self-management, time management, personnel management.


