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ВСТУП 

Відмітною рисою державної служби як професійної діяльності в сучасній 
Україні є швидка зміна навколишнього оточення й умов професійної 
діяльності, особливо в контексті безперервних реформ. Державний службовець 
змушений постійно адаптуватися до мінливих обставин, освоювати нові сучасні 
технології управління. При цьому, як правило, в ситуації невизначеності на 
нього посилюється тиск як з боку власного керівництва (необхідно доручення 
виконувати якісно і в термін), так і з боку суспільства (громадян і бізнес 
цікавить отримання якісних та своєчасно наданих державних послуг). 

Система державної служби включає в себе такі види: державна служба, 
військова служба, правоохоронна служба. Найважливішою проблемою 
управлінської діяльності, що з особливою гостротою проявляється в системі 
державного управління, є катастрофічна нестача часу на детальне опрацювання 
важливих доручень. Ключові співробітники підрозділів державних органів, як 
правило, працюють зі значним перевищенням норм трудового законодавства 
щодо тривалості робочого часу. Крім проблем з розподілом функціональних 
обов’язків, така ситуація часто пов’язана з недостатнім умінням державних 
службовців розставляти пріоритети, планувати свою діяльність, розподіляти 
часові та людські ресурси, що в кінцевому підсумку негативно впливає на 
ефективність і результативність їхньої діяльності. 

Актуальність модуля «Тайм-менеджмент: часова організація діяльності 
державного службовця» зумовлена тим, що проблема часової організації 
діяльності безпосередньо пов’язана з ефективністю державних службовців. 
Ціна помилки окремо взятого службовця міністерства велика, оскільки може 
тиражуватися вище і далі – до рівня міністра, а потім може бути поширена на 
всі рівні державної влади по всій країні. Від ефективності діяльності державних 
службовців залежить ефективність державного управління в цілому. 

На практиці спроби підвищити ефективність роботи державних органів 
направлені на удосконалення і посилення методів контролю та покарання 
службовця за несвоєчасне виконання доручень та неякісне надання державних 
послуг. Це призводить до збільшення психологічного тиску на службовця, 
зростання напруженості. 

Проблема часової організації праці державних службовців має важливе 
практичне значення. На сьогодні накопичено значний арсенал теоретичних і 
методичних засобів, який дає можливість приступити до подолання проблеми 
часової організації діяльності державних службовців.  

Специфічною особливістю часового аспекту організації діяльності 
державних службовців є її переривчастий характер, зумовлений великою 
кількістю різнопланових доручень, що поступають «згори». Службовцям 
необхідно постійно коригувати плани для вирішення часових конфліктів у 
своїй діяльності: виконання в заданий строк одночасно кількох доручень з 
однаковим строком виконання і однаковою важливістю. Існуюча система 
санкцій і покарань за недотримання строків змушує службовця робити вибір 
між своєчасним та якісним виконанням доручення. 
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Основною метою модуля є опанування навичок часової організації 
професійної діяльності державних службовців.  

Цілі модуля  
У процесі вивчення курсу передбачається досягти таких цілей:  

- одержати теоретичні знання з питань цілеутворення, планування, 
прогнозування, виконання та управління своїм часом;  

- навчитися створювати і ефективно застосовувати систему управління 
своїм часом;  

- здобути навички практичного застосування сучасних методів і технологій 
з особистої ефективності; 

- вибудовувати власну систему часової організації професійної діяльності. 
 
        У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі 
повинні 

знати: 
- ритми, строки, часові аспекти в діяльності органів державної влади та 

державних службовців; 
- основи постановки цілей (ключові аспекти цілеутворення) та розстановки 

пріоритетів, планування, виконання, ухвалення рішень і контролю діяльності; 
- способи підвищення особистої ефективності; 
- інструменти організації часу;  
вміти: 
- аналізувати часові витрати (внутрішні і зовнішні перешкоди, проводити 

поглиблений аналіз перешкод часу); 
- формулювати стратегічні цілі організації та цілі особисті, спрямовані на 

підвищення організаційної та особистої ефективності й поточні завдання щодо 
їх досягнення; 

- застосовувати технології тайм-менеджменту в професійній діяльності; 
- застосовувати правила ефективного делегування; 
- застосовувати нові форми та методи ухвалення рішень і контролю; 
- будувати ефективну систему ділових комунікацій в установі, визначати 

оптимальні шляхи та застосовувати нові форми і методи управління; 
- застосовувати способи підвищення особистої ефективності та 

здійснювати програму самовдосконалення; 
володіти: 
- методами аналізу власного часу та підрозділів для прийняття відповідних 

управлінських рішень; 
- технологіями тайм-менеджменту в професійній діяльності; 
- навичками планування, організації, ухвалення рішень і контролю 

виконання завдань; 
- механізмами визначення ефективності систем управління часом діючих 

форм і методів менеджменту за результатами аналізу результативності 
досягнення цілей окремих сфер діяльності, вивчення кращих вітчизняних 
практик і зарубіжного досвіду. 
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Навчальна стратегія курсу 
Досягнення навчальних цілей здійснюється через: 
- проведення очних занять – вступної лекції та практичного заняття на 

очній сесії; 
- самостійне навчання слухачів на основі розробленого для курсу 

комплексу навчально-методичних матеріалів; 
- виконання практичних завдань, спрямованих на набуття знань і вмінь 

слухачів з предметної галузі, активізацію їх розумової діяльності; 
- участь слухачів у семінарських заняттях з метою розвитку критичного 

мислення, обговорення практично значимих проблем діяльності сучасного 
службовця з урахуванням її специфіки; 

- проведення підсумкового випробування, яке здійснюється у формі 
підсумкового тесту до курсу та захисту індивідуальної роботи – побудови та 
презентації власної системи управління часом. 
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ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ ДО МОДУЛЯ:  
ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 
1. Вивчення проблеми часу в психології праці 
Аналіз праць з дослідження часу в психології показав, що існує кілька 

різних напрямів вивчення часу залежно від розуміння самого терміна «час»: 
«фізичний час» (об’єктивний, незворотний, рівномірний, періодичний, 
незалежний від свідомості і волі людини), «біологічний час» (час біосистеми, 
ендогенні та екзогенні ритми, біологічний годинник), «психологічний час» (час, 
пережитий людиною, час, що характеризується через стан свідомості). При 
цьому в руслі більшості підходів акцент ставиться або на суб’єктивність часу 
(його зв’язок зі свідомістю, психологічними особливостями людини), або на 
об’єктивність (незалежність від людини). 

Своє місце в психології праці займають біоритмологічні теорії. 
Предметом досліджень хронобіології є «біологічний час». Розглядається рівень 
організації людини як біологічної істоти: біологічні ритми життєдіяльності 
організму, тобто фізіологічні процеси, які визначають ритм життєдіяльності 
організму, наприклад ритми сну і неспання. 

В руслі біоритмологічного і психофізіологічного підходів у інженерній 
психології та психології праці проводились дослідження з адаптації організму 
людини до мінливих зовнішніх умов (закономірності, етапи біологічної 
адаптації), дослідження адаптаційних можливостей людини в особливих 
умовах праці (робота в нічну зміну, вахтовий метод).  

Найбільш актуальним напрямом дослідження часу є його вивчення в 
контексті професійної діяльності, оскільки в ній найбільш тісно пов’язані 
об’єктивні часові вимоги (часові характеристики навколишнього середовища, 
соціальні часові вимоги, норми часу здійснення діяльності, час інших людей) і 
суб’єктивні особливості (здібності, можливості і мотиви конкретної людини). 

Вивчення часових характеристик трудової діяльності також диктується з 
боку практики. Особливо багато досліджень в інженерній психології 
присвячено вивченню праці операторів складних технічних систем, а також 
опису тих видів професійної діяльності, здійснення яких відбувається в умовах 
дефіциту часу, з високою швидкістю виконання окремих операцій або в 
загальному швидкому темпі, в умовах монотонії тощо. Найбільш поширеним 
підходом до вивчення часових особливостей праці є виділення нормативів і 
елементів діяльності, особливостей розподілу їх у часі. Час в таких 
дослідженнях розглядається як зовнішня стосовно людини реальність, яку 
необхідно враховувати при розподілі дій і виконанні завдань. 

Незважаючи на те, що часові вимоги, що ставляться до діяльності, 
зазвичай закріплені зовні у вигляді розкладів, планів, встановлених строків, 
розкрити часову організацію праці неможливо, не звертаючись до суб’єкта. 
Професіонал планує свою діяльність, на основі колишнього досвіду оцінює 
можливість виконання завдання в пропоновані строки, веде контроль за 
виконанням, відстежує своє встигання, після завершення роботи аналізує 
помилки або причини запізнення. 
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Часові аспекти праці, зокрема об’єктивно задані швидкісні й темпові 
характеристики процесу, час реакції, швидкість переробки інформації, точність 
відтворення часових інтервалів, вміння працювати в режимі дефіциту часу, 
умови монотонії, пристосування до швидкостей і ритмів, необхідних у 
професійній діяльності, грають важливу роль у професіях, пов’язаних з 
конвеєрною працею, професійною діяльністю людини-оператора, спортивною 
діяльністю. 

У руслі концепції мотиваційної регуляції поведінки особистості 
проводяться дослідження мотиваційного компонента часової регуляції 
діяльності. Особливості мотиваційної регуляції поведінки в часовому аспекті 
полягають в тому, що для кожного етапу онтогенетичного розвитку і для 
особистості будь-якого складу характерний той або інший оптимальний 
часовий діапазон, який відповідає змістовим і динамічним можливостям 
людини. Наприклад, для зрілої особистості характерна довготривала 
активність. Довготривала активність людини як суб’єкта життєдіяльності 
забезпечується за рахунок формування оптимальної (співвідношення змістових 
і динамічних характеристик мотивації) актуальної часової зони особистості, в 
межах якої особистість характеризується активною установкою на реалізацію 
актуально значимих завдань діяльності. 

Тайм-менеджмент (timemanagement  (ТМ)), або «управління часом», – це 
технологія організації часу та підвищення ефективності його використання. 
Певною мірою це не стільки набір технік, скільки стиль життя та філософія 
цінності часу в швидкому потоці інформації і постійно змінюваному світі. Нині 
тайм-менеджмент широко відомий в Україні. Практично не доводиться 
пояснювати, що це таке. Багато людей намагаються самостійно застосовувати 
деякі технології управлінням часом для підвищення ефективності своєї 
діяльності.  

У тайм-менеджменті робиться акцент в першу чергу на цінність часу. Час 
сприймається як унікальний і невідновлюваний ресурс. З іншого боку, часу 
достатньо, щоб зробити те, що людина хоче, тому цінність часу визначається 
результатами, яких людина може досягти у відведений їй час. Основна порада 
тайм-менеджменту: не чекати сприятливого збігу обставин, щоб отримати 
бажані результати, а контролювати і управляти своїм часом свідомо й 
цілеспрямовано. 

Для того щоб вивчити діяльність як процес, що відбувається і що триває, 
необхідно звернути увагу на часові характеристики. Трудова діяльність у 
першу чергу характеризується наявністю суспільно значимих цілей і 
результатів. Її здійснює суб’єкт праці, якому необхідно для досягнення 
поставлених завдань виробити свої або освоїти готові методи і технології 
роботи самостійно або за допомогою іншої людини (наставника чи більш 
досвідченого колеги). Виконання процесу передбачає, з одного боку, 
заздалегідь відомі дії, повторення відомих процедур, дотримання певного 
порядку, і новизну, зустріч з невідомим, іноді невизначеність і 
непередбачуваність – з іншого. У другому випадку часто в суб’єкта немає 
можливості зупинити процес, зробити паузу, щоб вивчити нові обставини, 
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спробувати різні способи виконання завдання, щоб вибрати найкращий. Йому 
необхідно швидко приймати рішення і діяти. 

Крім того, суб’єкт здійснює діяльність серед безлічі процесів у 
навколишньому світі, велика частина яких відбувається незалежно від суб’єкта. 
Він може їх помітити, сприйняти, використовувати або пропустити. Нарешті, 
сам суб’єкт є також рухомим: з віком змінюються його фізичні й особистісні 
особливості, такі як швидкість моторних і розумових процесів, характер, 
установки, цінності. З накопиченням досвіду приходить більш усвідомлене та 
глибоке розуміння навколишньої дійсності, що відображається на виконанні 
професійної діяльності. Також змінюються інші люди, з якими суб’єкт 
взаємодіє в процесі виконання професійних завдань. 

Для відображення професійної діяльності як процесу необхідно вивчення 
сукупності всіх часових характеристик здійснення діяльності, таких як ритми, 
строки, часові режими, темп дій суб’єкта, часова організація його діяльності. 
Включимо в теоретичний апарат психологічного аналізу професійної діяльності 
поняття «часової форми». Часова форма являє собою сукупність уявлень 
суб’єкта про часові особливості всіх задіяних при виконанні діяльності 
процесів (ритмів, циклів, строків, часових періодів) і часових характеристик 
самого суб’єкта й інших людей. Вона багатовимірна, рухлива і мінлива. Її 
багатовимірність визначається кількістю процесів, часові характеристики яких 
вона відображає. Вона завжди в сьогоденні, але суб’єкт формує її за допомогою 
пам’яті, свідомості, уваги, мислення, емоцій, наприклад, він пам’ятає про свої 
зусилля з синхронізації, витримки тривалості і послідовності. 

За допомогою часової форми суб’єкт здатний здійснити задумане. Вона 
допомагає синхронізувати суб’єкту свої дії з безліччю процесів у 
навколишньому світі, супутніх чи таких, що перешкоджають виконанню 
діяльності, забезпечує зв’язок між цим виконанням і структурами досвіду, вже 
наявними у суб’єкта, дає змогу прогнозувати майбутні події або дії інших 
людей, своєчасно реагувати на ці зміни. Через вивчення часової форми лежить 
шлях до вивчення професійної майстерності. 

Визначення часової форми діяльності: це складне багатовимірне 
утворення, що включає сукупність знань і уявлень службовця про часові 
характеристики зовнішніх умов діяльності, часову організацію власної 
діяльності (тобто планування, розстановку пріоритетів), досвід витримування 
часових інтервалів і термінів, пам’ять про прискорення та уповільнення темпу 
власних дій з метою встигання в термін. 

Очевидно, що для успішної діяльності службовцю необхідно сформувати 
власну часову форму, яка буде виступати засобом виконання діяльності. Йому 
потрібно навчитися працювати в темпі глобального процесу функціонування 
всього відомства і виконавчої влади в цілому. Сформована часова форма 
діяльності допомагає службовцю виконувати доручення у встановлені строки. 

2. Ритми в діяльності органів державної влади і державних 
службовців 

Часова форма професійної діяльності державних цивільних службовців 
визначається різноманітними ритмами діяльності органів державної влади: 
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Президента України (далі – Президент), уряду України (далі – уряд), 
регіональних і муніципальних органів державної влади. Серед них можна 
виділити загальні ритми (цикли функціонування): 5 і 4 років, 3 роки, 1 рік, 
півріччя, квартал, 1 місяць, 1 тиждень, 1 день. 

Найтриваліший в часі – так званий «політичний цикл», пов’язаний з 
періодичністю виборів Президента (5 років) і депутатів Верховної Ради (4 
роки). В результаті зазначених подій може відбутися кардинальна зміна 
політичної команди, оскільки одночасно зі вступом на посаду нового 
Президента відбувається відставка уряду. Як правило, зазначені події тягнуть за 
собою реорганізацію органів влади зі зміною їх структури та повноважень. 

В останній рік зазначеного циклу у всіх чиновників, як правило, 
«валізний настрій». Державні службовці високого рівня (вищі і головні 
державні посади), які безпосередньо залежать від політичних рішень, у своїй 
більшості перебувають в ситуації невизначеності: «підуть» або «залишаться». 
При цьому це слід розуміти не буквально як зміну кабінету, підрозділу або 
відомства, а як збереження влади, повноважень і ступеня впливу на події, що 
відбивається у виконуваних функціях. Вважається, що якщо в результаті 
реорганізації службовцю якогось підрозділу додали нових «актуальних тем» з 
відповідним розширенням повноважень та штату або перевели на роботу до 
вищої структури, то для нього реорганізація пройшла успішно. Державні 
службовці середньої і нижчої ланки швидше думають, як би краще 
влаштуватися в наступному політичному циклі, чи візьме їх нинішнє 
керівництво з собою в нову структуру, як пристосуватися до нового 
керівництва, якщо відбудеться зміна старого, чи будуть скорочувати посади 
або, навпаки, запропонують підвищення тощо. 

Часовий період тривалістю 3 роки характеризується визначенням 
основних завдань та плануванням заходів з їх досягнення на середньострокову 
перспективу. На цей період приймаються різні цільові програми відомств 
(строком від трьох і більше років). 

Наступним, найважливішим, часовим періодом, що впливає на 
професійну діяльність державних службовців, є період тривалістю 1 рік. 
Щорічно органи виконавчої влади готують доповіді про основні напрями та 
результати їх діяльності та діяльності підвідомчих їм організацій. В термін до 1 
січня урядом затверджуються плани і показники діяльності відомств і 
організацій на наступний календарний рік. Останні в свою чергу затверджують 
плани роботи підвідомчих організацій. 

Півріччя як часовий період проходить більш непомітним для державних 
службовців, однак у цей час зазвичай здійснюється контроль виконання 
запланованих заходів протягом першого півріччя, залежно від цього 
уточнюються і вносяться зміни в затверджені раніше плани на наступне 
півріччя. Розгляд питань на засіданнях уряду планується також на півріччя, при 
цьому відомства не менше ніж за 1 місяць до початку чергового планового 
періоду представляють свої пропозиції з внесення матеріалів на засідання, що 
включають дату їх розгляду, а апарат уряду формує проект плану засідань 
протягом першої половини місяця. 
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Квартал – вельми поширений звітний період. Усі підрозділи відомств та 
підвідомчі їм органи (національні агентства) готують звіти про виконану 
роботу і планують свою роботу на наступний квартал поточного року. 
Спеціальні підрозділи зводять отриману інформацію і формують квартальний 
звіт відомства в цілому, який подається до уряду. 

Часовий період тривалістю в 1 місяць пов’язаний з проведеними з 
періодичністю один раз місяць засіданнями уряду, різними міжвідомчими 
нарадами (а також нарадами координаційних рад, дорадчих органів, робочих 
груп та ін.). Наприклад, як правило, щомісяця відбуваються засідання урядової 
комісії з проведення адміністративної реформи, при цьому теми засідань 
формуються на рік, раз на півроку затверджується порядок засідань. 

Як правило, щотижня у відомствах проводяться планерки, на яких 
аналізуються результати роботи за попередній тиждень і формуються детальні 
поточні плани. У більшості державних службовців можна виділити в роботі 
щоденні ритми, які так чи інакше повторюються кожен день: переглянути 
кореспонденцію, зробити необхідні дзвінки, дати доручення («розписати 
документи»), проконтролювати їх виконання. В окремих особливо динамічних 
структурах щодня проводяться планерки, на яких аналізуються результати 
попереднього дня і ставляться нові завдання на день. 

3. Система строків у діяльності державних службовців 
Крім описаних ритмів, діяльність державних службовців жорстко 

регламентується системою строків, відведених на виконання тих чи інших 
доручень. Терміни закріплені нормативними правовими актами: законами, 
указами Президента, постановами і розпорядженнями уряду, внутрішніми 
наказами відомств, а також адміністративними регламентами виконання 
державних функцій та адміністративними регламентами надання державних 
послуг. 

Відповідно до регламенту уряду в разі, якщо в тексті доручення є вказівка 
«терміново», доручення підлягає виконанню, має особливу терміновість і 
важливість та передбачається, що воно має бути виконано в найкоротші строки. 

Якщо строк виконання не вказаний, доручення підлягає виконанню в 
термін до 1 місяця (в деяких випадках 30 днів), рахуючи від дати підписання 
доручення (рішення). Більше 30 днів документи не повинні виконуватися. 
Зазначені ритми діяльності органів виконавчої влади та нормативно задані 
строки виконання доручень обов’язкові й однакові для всіх державних 
службовців, тому формують зовнішній контур часової форми діяльності. 

На основі аналізу нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 
державних службовців, даних хронометражу робочого часу та відомостей, 
отриманих під час виконання практичних завдань слухачами з вивчення 
дистанційного курсу з тайм-менеджменту, різноманіття змістової діяльності 
службовців можна звести до таких основних категорій: 

- виконання доручень і розпоряджень Президента та уряду; 
- експертиза проектів актів уряду і Президента;  
- внесення зауважень і пропозицій до проектів рішень, підготовка робочих 

матеріалів; 
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- підготовка офіційних висновків уряду на проекти законів; 
- доопрацювання проектів постанов і розпоряджень уряду; 
- внесення пропозицій щодо підготовки графіка і порядку засідань 

урядових комісій; 
- підготовка і проведення нарад робочих груп, координаційних рад, 

комісій, дорадчих органів та інших заходів; 
- складання планів і показників діяльності відомств та підвідомчих установ 

на наступний період; 
- підготовка та затвердження бюджету; 
- складання звітності, формування доповідей про основні результати 

реалізації планів і показників діяльності; 
- листування з підрозділами відомства та іншими відомствами з поточних 

питань; 
- підготовка відповідей на запити депутатів Верховної Ради України; 
- підготовка відповідей на листи та звернення громадян, громадських 

організацій тощо. 
Поданий перелік має умовний характер і покликаний відобразити 

специфіку змістової діяльності службовців. 
Таким чином, ми відобразили ймовірне навантаження службовця в 

часовому аспекті. Наприклад, очевидно, що кожен робочий день державний 
службовець у першу чергу зобов’язаний виконувати доручення та 
розпорядження Президента та уряду, а решту часу займатися листуванням з 
відомствами з поточних питань. 

Велике навантаження лягає на державного службовця, коли йому 
доводиться вирішувати питання зі встановленою періодичністю в 1 місяць, 
зокрема такі: внесення пропозицій щодо підготовки графіків і повісток засідань 
урядових комісій, нарад робочих груп, координаційних рад, комісій, дорадчих 
органів, а також інших заходів, оскільки зазначені пропозиції та заходи повинні 
бути підготовлені в термін не більше ніж за 3 робочих дні. 

Термін, відведений на виконання звичайних доручень (один місяць) 
психологічно найменш напружений для державних службовців. Однак 
очевидно, що різновид доручень з терміном виконання 1 місяць досить 
великий, тому постає питання про необхідність планування службовцями своєї 
діяльності, щоб встигати виконувати вчасно і термінові доручення, і 
довгострокові. 

Доручення мають кілька рівнів значимості, складності і, як наслідок, 
емоційної напруженості для державного службовця. Наприклад, доручення 
Президента та уряду є пріоритетними: терміновими, важливими (позначаються 
«червоним папірцем»), контрольними (встановлюється внутрішній, більш 
ранній термін подачі готового документа на візу) і складними (необхідно 
залучати до роботи кілька відомств, дотримуватися особливого порядку роботи 
з ними). Крім того, існує особливий порядок роботи з секретними документами. 

Як правило, доручення поділяються на дві групи: контрольні та 
неконтрольні. Виконання доручень уряду та Президента жорстко 
контролюється – вони автоматично ставляться на контроль у системі 
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електронного документообігу. Спеціально створений контрольний відділ 
відомства регулярно нагадує державному службовцю – виконавцю доручення 
про розписаний на нього документ і строк його виконання, уточнює, на якому 
етапі перебуває його виконання. 

Крім того, контрольний відділ встановлює внутрішній (більш ранній) 
строк виконання доручення – тобто строк подання готового документу на візу 
курирує заступника міністра, щоб в уряд внести без прострочення. Строки теж 
автоматично контролюються в документообігу уряду. Дуже важливо 
спланувати діяльність з дотриманням цього строку. 

Якщо відповідальний виконавець з будь-яких причин затримує виконання 
документу, співробітник контрольного відділу доповідає про це 
безпосередньому керівництву державного службовця. Крім того, діловод 
підрозділу регулярно роздруковує з системи електронного документообігу 
картки документів, у яких наближується крайній термін виконання з вказівкою 
відповідальних виконавців, і передає роздрукований документ керівнику 
підрозділу (для інформації або вжиття заходів). Останній доручає 
безпосереднім керівникам відділів або прискорити роботу над виконанням 
доручення, або покарати винних у випадку серйозного прострочення. 

Таким чином, дотримання строків є основним фактором, що впливає на 
ефективність діяльності державного службовця. Проте сенс і значимість різного 
роду доручень може бути різна. Тому службовець може виконати доручення 
якісно або формально («відписатися в термін»).  

Емоційна напруженість державного службовця підвищується також 
особливими мітками («червоним папірцем», «Терміново»), які прикріплюються 
до «контрольних» документів, щоб додатково акцентувати увагу на їх 
важливості. Як правило, це доручення уряду та Президента. 

Виконання інших доручень, у тому числі відповіді на листи громадян, 
менш психологічно напружене, оскільки їх можна виконувати в строк до 
одного місяця (30 днів). Порівняно з дорученнями уряду та Президента вони є 
менш терміновими і важливими, однак контрольний відділ проводить 
регулярний аналіз (статистику) закритих і незакритих доручень і до кінця року 
готує звіт про кількість прострочених доручень. 

Крім того, в кожному відомстві існує підрозділ по роботі зі зверненнями 
громадян, співробітники якого контролюють дотримання порядку роботи зі 
зверненнями громадян та своєчасність відповідей, щоб уникнути порушення 
прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Додаткове психологічне навантаження на державного службовця 
накладає необхідність дотримуватися також особливого і складного порядку 
роботи з дорученнями уряду і Президента. 

Робота виконавчих органів державної влади пов’язана з роботою 
законодавчих органів. Існує певний порядок (із законодавчо закріпленою 
тривалістю різних етапів) підготовки та внесення на розгляд до Верховної Ради 
України проектів законів. Наприклад, уряд розглядає проекти законів у строк 
не більше одного місяця. Постанови і розпорядження уряду після підписання 
повинні бути опубліковані в строк до 15 днів (або невідкладно у разі 
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необхідності), а набуття ними чинності відбувається через 7 днів після 
офіційної публікації. Якщо нова редакція зачіпає існуючі нормативні правові 
акти, то в останні мають бути внесені зміни («приведені у відповідність») 
протягом 3 місяців. 

4. Часові аспекти діяльності державних службовців 
Ступінь важливості та значимості доручень, санкції за їх порушення і як 

наслідок емоційна напруженість суб’єкта обернено пропорційні тривалості 
зазначеного строку: чим відведений на виконання доручення строк менший, 
тим воно важливіше. Відповідно, якщо в дорученні зазначено строк виконання 
1 місяць, воно сприймається держслужбовцем як менш значиме, як звичайне 
доручення, яке можна відкласти. Особливе емоційне напруження викликають 
доручення, які приходять несподівано. Як правило, це незаплановані доручення 
уряду та Президента. 

З власної ініціативи державний службовець сам може настроювати 
систему електронного документообігу (СЕДО), ставити собі або іншим (якщо є 
підлеглі) контрольні строки так, що система сама нагадує, коли підходить 
термін виконання доручення – автоматично надсилає службовцю картку 
документа електронною поштою. 

Складність роботи над дорученням залежить також від того, скільком 
відомствам воно розписане (одному чи кільком). Відомство, вказане в списку 
першим, вважається «головним виконавцем», відповідальним за виконання 
доручення в строк. Решта відомств виконують доручення у своїй частині і 
відправляють відповідь головному виконавцеві, який зводить отримані 
відповіді в один документ і відправляє його Уряду (пропозиції мають бути 
відправлені протягом першої половини відведеного на виконання строку). 
Державний службовець – виконавець доручення в головному відомстві, крім 
необхідності дотримуватися особливого порядку міжвідомчої взаємодії, 
відчуває тиск з боку свого керівництва за своєчасне виконання доручення.  

Крім цього, всередині відомства доручення також може бути розписано 
кільком підрозділам, а також установі чи агентству, що перебувають у його 
віданні. Перший у списку підрозділ є головним виконавцем, відповідальним за 
виконання доручення по відомству в цілому. Таким чином, на виконавця 
доручення в головному підрозділі/відомстві припадає додаткове навантаження 
за своєчасне одержання від інших виконавців відповідей на доручення їхнім 
частинам. 

У разі якщо головним виконавцем не забезпечено виконання доручення у 
встановлений строк, він повинен подати в уряд пояснення, передбачені 
регламентом Уряду. Наприклад, якщо відомством або агентством, що 
перебуває у віданні міністерства, доручення не виконано у встановлений строк, 
виконавець доручення протягом одного дня з дати закінчення строку повинен 
подати у відповідне міністерство інформацію про стан виконання доручення, 
причини його невиконання із зазначенням співробітників, на яких було 
покладено виконання доручення, і про заходи, вжиті щодо винних у 
невиконанні доручення співробітників. 
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Затримки у виконанні доручень часто відбуваються з вини співробітників 
адміністративних підрозділів, документи розписуються всередині відомства. 
Наприклад, однією і тією ж темою можуть займатися кілька підрозділів кожен у 
межах своєї компетенції. Відповідно, щоб визначити, який саме підрозділ в 
конкретному випадку має бути відповідальним, потрібно переглянути 
документ. Для швидкого і своєчасного прийняття рішення про відповідальних 
співробітники зазначених підрозділів мають володіти інформацією про функції 
департаментів, знати головних виконавців, «бути в курсі» останніх подій. Крім 
того, бувають ситуації, коли через неуважність або великий потік документів 
доручення розписується на підрозділ, що не займається безпосередньо даною 
тематикою. Такі помилки призводять до того, що витрачається додатковий час 
на переписування доручення з одного підрозділу на інший, відповідно, час на 
змістову роботу (власне виконання доручення) скорочується. 

Як правило, датою початку виконання доручення вважається дата 
підписання доручення. Це створює додаткові труднощі в роботі державних 
службовців, оскільки доведення доручення до виконавця завжди займає якийсь 
час: час на пересилку документа поштою, час на його реєстрацію і 
розписування. Спочатку доручення, спрямоване у відомство, розписується за 
тематикою на заступника міністра, який курирує дані питання, далі на 
директора департаменту. Потім воно розписується всередині даного 
департаменту на заступника директора департаменту, начальника відділу, 
заступника начальника відділу і так далі «по низхідній» доводиться до 
виконавця. До моменту отримання виконавцем документа може пройти 1 
тиждень. 

Таким чином, виконавцю доручення необхідно закладати часовий лаг на 
«ходіння» документа: його візування та підписання у керівництва, узгодження з 
іншими підрозділами, а в деяких випадках – на пересилку і отримання відповіді 
від інших підрозділів. Однак прогнозувати точний час виконання документа 
досить важко, оскільки державні службовці, віза яких необхідна на документі, 
можуть тимчасово бути відсутніми на робочому місці («бути не на місці»). 
Крім запланованих заходів, наприклад, прийому громадян, який здійснюється у 
встановлений час за заздалегідь затвердженим графіком, відбуваються 
незаплановані події (екстрені наради, відрядження, коли службовцю потрібно 
летіти у відрядження замість вищого керівництва тощо), які змінюють графік 
присутності державного службовця на робочому місці. 

Крім того, в даний момент часу може бути великим потік доручень, де 
дане доручення лежить «в самому низу», або керівник з метою освіжити в 
пам’яті, що робилося за цим дорученням раніше, може попросити помічників 
«підняти» всю попередню переписку з цієї темі, на що також потрібен 
додатковий час. Важлива роль у таких ситуаціях відводиться роботі 
помічників/референтів, які забезпечують своєчасне надання документів 
керівництву та оперативну взаємодію останнього з керівниками інших 
підрозділів і відомств. Помічник – це свого роду форма екстеріоризації вищих 
психічних функцій керівника, оскільки він займається організацією діяльності 
керівника, планує, контролює, нагадує про важливі події, іноді «пам’ятає» за 
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керівника деяку інформацію. Уміння користуватися помічником також є 
важливою навичкою керівника. 

Важливу роль для своєчасного виконання доручень можуть грати 
особистісні та комунікативні якості державного службовця. Високоорієнтовані 
на результат державні службовці можуть не тільки планувати час «ходіння» 
документа, враховуючи особливості роботи різних підрозділів, але й 
«підключати» керівництво, використовувати приятельські стосунки з 
помічниками і радниками, які в змозі вийняти документ зі стопки і покласти 
його зверху, або просто занести документ керівництву позачергово. Інші 
державні службовці воліють пускати справу на самоплив, просто чекаючи, коли 
документ підпишеться. 

Фактом дотримання зазначеного в дорученні строку є проставлений у 
листі-відповіді на доручення вихідний номер із зазначенням дати виконання, 
який фіксується в системі електронного документообігу. Коли строки не 
дотримуються і службовець це знає, це призводить до того, що в нього 
накопичується велика кількість прострочених доручень («прострочень») і, як 
наслідок, підвищується його емоційна напруженість, оскільки за несвоєчасне 
виконання документа слідує покарання. 

Державний службовець як одиниця функціонування системи (державної 
служби) стає її частиною також на певних часових умовах: з ним укладений 
службовий контракт на невизначений строк або строковий службовий контракт 
на строк від року до п’яти років (для категорії посад «керівники» і 
«помічники»). У службовому контракті прописано режим робочого часу і часу 
відпочинку, при цьому для вищих та головних посад встановлюється 
ненормований робочий день, для інших категорій – нормальна тривалість 
робочого часу (не більше 40 годин на тиждень, 5-денний робочий тиждень).  

Сьогодні ми є свідками суттєвих перетворень у галузі державного 
управління. В рамках проведення адміністративної реформи здійснюється 
розроблення адміністративних регламентів виконання державних функцій і 
адміністративних регламентів надання державних послуг. Адміністративні 
регламенти включають в себе, крім опису послідовності дій одержувача 
послуги та органу (посадової особи), що надає послугу, також нормативні 
строки здійснення зазначених дій. 

Крім того, поступово «паперові» варіанти регламентів переводяться в 
електронну форму. Впровадження електронних регламентів передбачає, по-
перше, безпосереднє поєднання механізмів регламентації та контролю 
виконання, по-друге, скорочення строків виконання (в режимі он-лайн) і, по-
третє, виключення штучного затягування деяких рутинних процедур (такі 
процедури можуть виконуватися системою без участі людини). 

Крім перерахованих вище особливостей здійснення державними 
службовцями їх професійної діяльності, ритм діяльності різних відомств або 
навіть окремих підрозділів в одному відомстві може сильно відрізнятися в 
зв’язку з покладеними на них повноваженнями, типами завдань, які доводиться 
вирішувати, особливостями особистості керівника, принципами керівництва і 
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мотивацією співробітників, у тому числі частотою і розмірами грошових 
премій, видами негрошової мотивації державних службовців. 

5. Застосування технологій тайм-менеджменту на державній службі 
Загальна кількість доручень у системі державної служби настільки 

велика, що державні службовці не встигають їх виконувати. Гостро виникає 
необхідність у розстановці пріоритетів. Найбільш поширена в тайм-
менеджменті техніка розстановки пріоритетів – «Матриця Ейзенхауера», що 
дає змогу виділити найважливіші справи, які треба робити в першу чергу, і 
справи, які можна відкласти, навіть якщо вони вимагають швидкого виконання. 
Згідно з цим принципом усі справи розподіляються в чотирьох різних 
квадратах, що виходять при перетині двох осей: «важливість» і «терміновість» 
(табл. 1). 

 ТЕРМІНОВІ СПРАВИ НЕТЕРМІНОВІ СПРАВИ 

В
А
Ж
Л
И
В
І 

А – Термінове й важливе Б – Важливе, але не термінове 

Вирішення криз 
Невідкладні завдання 
Проекти, в яких підходять терміни здачі 

Планування нових проектів 
Оцінка отриманих результатів 
Превентивні заходи 
Налагодження відносин 
Визначення нових перспектив, 
альтернативних проектів 

Н
Е
В
А
Ж
Л
И
В
І В – Термінове, але не важливе Г – Нетермінове й неважливе 

Переривання, перерви 
Деякі дзвінки 
Деякі наради 
Розгляд невідкладних матеріалів 
Суспільна діяльність 

Рутинна робота 
Деякі листи 
Деякі дзвінки 
«Поглиначі» часу 
Розваги 
 

Табл. 1. Матриця пріоритетів за Ейзенхауером 
Згідно з принципами тайм-менеджменту в першу чергу і без зволікання 

слід виконувати завдання типу «А», для завдань типу «Б» пропонується 
встановлювати часові рамки. Завдання типу «В» необхідно намагатися 
передоручати, оскільки вони не належать до безпосередніх обов’язків, а від 
завдань типу «Г» взагалі слід відмовлятися 

Отже, всі доручення і завдання державних службовців умовно також можна 
розкласти по двох осях, однак зміст квадратів і принципи взаємодії з цими 
справами дуже яскраво відображають специфіку державної служби (табл. 2). 

Завдання типу «А» найважливіші і термінові. Згідно з матрицею 
Ейзенхауера, сюди треба віднести критичні ситуації і проекти з «гарячим» 
терміном, які треба робити в першу чергу і негайно. Для державних службовців 
доручення Президента та уряду є одночасно терміновими і важливими. 
Доручення уряду, на виконання яких дається 1 місяць, бувають рідко. Як 
правило, вони приходять з позначками «дуже терміново», «в 3-денний термін», 
«оперативно». Крім того, до доручень типу «А» належать контрольні 
доручення, які мають підвищену важливість, що відзначається додатково 
«червоним папірцем». Вони піддаються особливому контролю, і за 
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невиконання або прострочення цих доручень негайно слідує покарання 
службовця-виконавця та/або керівника підрозділу. 

 ТЕРМІНОВІ СПРАВИ НЕТЕРМІНОВІ СПРАВИ 

В
А
Ж
Л
И
В
І А – Термінове й важливе Б – Важливе, але не термінове 

Доручення Президента та уряду 
Контрольні доручення 

Написання концепції, проекту закону, 
цільової програми 

Н
Е
В
А
Ж
Л
И
В
І В – Термінове, але не важливе Г – Нетермінове й неважливе 

Прохання і доручення керівництва 
«зробити щось зараз і швидко» 
Прострочені доручення 

«Непотрібні доручення» 
(листи громадян); 
«Поглиначі часу» 

Табл. 2. Застосування матриці Ейзенхауера до особливостей державної служби 
 
До завдань типу «Б» належать доручення, до яких зазвичай «не доходять 

руки», на виконання яких державним службовцям об’єктивно не вистачає часу 
або потрібні спокійна обстановка і «свіжа голова». Наприклад, написання 
концепції, проекту закону. 

Порада тайм-менеджменту встановлювати часові рамки для завдань цього 
типу не застосована, оскільки у службовця занадто багато завдань типу «А», 
для яких уже встановлені часові рамки. Зазвичай службовець може приступити 
до виконання цих доручень, коли вдало складаються обставини, а також вночі, 
на вихідних або на відпочинку. 

Неважливими, але терміновими справами типу «В» для державних 
службовців виявляються прохання чи доручення керівництва «зробити щось 
зараз і швидко», не пов’язані і/або пов’язані з безпосередніми обов’язками. 
Однак службовець не може відмовлятися або передоручати такі справи, 
оскільки принцип ієрархії в устрої державної служби припускає, що 
службовець зобов’язаний виконувати всі доручення керівництва, які, по суті, 
також є важливими і терміновими. Враховуючи досвід читання курсу тайм-
менеджменту для державних службовців, можна підсумувати, що основна маса 
завжди негативно сприймають подібні доручення, розцінюють їх як додаткове 
навантаження. 

До цієї категорії також можна віднести прострочені доручення, термін 
виконання яких вже пройшов з вини службовця, або доручення із терміном 
виконання «на вчора», які до службовця потрапляють із затримкою. Такі 
доручення все ще є терміновими і повинні бути виконані, незважаючи на 
минулий термін, але їх виконання супроводжується негативним емоційним 
станом, тому що службовець постійно думає, як уникнути покарання. 

До завдань типу «Г» (неважливі й нетермінові) тайм-менеджмент 
відносить дрібниці, що віднімають час (перекури, «порожні балачки», 
«балаканина» по телефону, соціальні мережі, та інші «поглиначі часу»), і 
«дріб’язкові» та непотрібні справи. Рекомендації полягають в тому, що слід 
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усунути такі справи назавжди зі свого життя або залишати незробленими. Для 
службовців такі дрібниці, як перекур, чаювання з колегами, є природним 
короткочасним відпочинком від роботи, способом зменшити робочий час, а 
іноді і засобом встановлення дружніх контактів, і тому не сприймаються ними 
як «поглиначі часу». 

Часто службовці в цю категорію відносять також «непотрібні доручення», 
наприклад листи громадян, запити народних депутатів Верховної Ради, 
громадських організацій. Від виконання подібних доручень всі прагнуть 
відмовитися – списати з себе, віддавши іншому. Або керівництво спочатку 
розписує подібні документи на найнеперспективніших співробітників, 
звільняючи ключових службовців для більш важливих справ. 

На думку опитаних службовців, подібні доручення виконуються «з 
відомою часткою скепсису», оскільки пишуть «божевільні» громадяни або 
депутати, які не зовсім ясно викладають, що хочуть. Якщо відмовитися від 
виконання не вийшло, службовець тягне з виконанням документа до 
критичного терміну: вичікує, відкладає документ («нехай відлежиться»), чекає, 
поки хтось інший першим зробить щось по цьому документу (якщо розписаний 
на кілька підрозділів). «Відлежуватися» документ може до контрольного 
терміну (всього виділяється на виконання подібних документів 30 днів або 
місяць). Про нього взагалі можуть забути, поки контрольний відділ не нагадає 
або список прострочених документів не опиниться на столі в керівника 
підрозділу. 

Такий розподіл доручень за чотирма квадратами є умовним. Для 
державних службовців найголовніше – строки. Це те, на що звертається увага в 
першу чергу. Далі – важливість документів, службовці називають такі 
документи «пріоритетними». Доручення уряду і Президента одночасно важливі 
та термінові, контрольні доручення – важливі, їх треба робити в першу чергу. 

Фактично пріоритетність доручень помічається ззовні – позначкою 
«терміново», «червоною папірцем». Якщо доручення надходить від Президента 
або уряду – кріпиться червона мітка («стоїть на контролі»), позначка 
«терміново» встановлює жорсткий строк – доручення автоматично потрапляє 
до категорії «А». Службовцю не доводиться думати, щоб визначити термінові і 
важливі справи, він просто виокремлює такі доручення за певними ознаками. 
Іноді службовцю фактично ззовні кажуть, яке доручення має пріоритет: слова 
керівництва «подивися це в першу чергу», дзвінок з іншого відомства чи 
«дзвінок згори» з проханням підготувати відповідь терміново. 

Проте, як неодноразово підкреслювалося, кількість доручень занадто 
велика, і службовцям таки доводиться розставляти пріоритети, виокремлювати 
«надстрокові» справи. Більшість службовців виділяють тільки термінові та 
важливі доручення (тип «А») і, не замислюючись, відразу приступають до їх 
виконання. Якщо доручень занадто багато, службовці буквально запитують 
керівництво, що їм необхідно робити в першу чергу. Решту доручень і завдань 
вони розподіляють за пріоритетами, орієнтуючись на особливості діяльності 
або залежно від власних ментальних здібностей чи мотивів. 
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Деякі службовці дивляться в першу чергу на те, хто направив документ. 
Якщо це вищі організації або важливі особи в уряді – такі документи 
опрацьовуються в першу чергу, потім термінові, решта – «коли вийде». Багато 
хто звертає увагу на те, кому направлено доручення. Якщо кільком підрозділам, 
а підрозділ службовця вказано першим («ми перші стоїмо»), це означає, що 
ініціатива повинна йти від службовця. Він телефонує і підганяє співвиконавців 
або не чекає, готує відповідь сам, а у них просто візує. Деякі службовці в першу 
чергу намагаються позбавитися від «непотрібних» документів – списати їх на 
інших службовців. 

Однак більшість державних службовців не можуть пояснити, як вони 
визначають, які з решти справ важливі, відзначаючи, що розуміють це «так чи 
інакше» або з досвіду знання питання. Крім того, іноді вибір конкретного 
доручення залежить від емоційного стану службовця, настрою, самопочуття. 

Є й інша категорія службовців, які розставляють пріоритети більш 
свідомо. Такі службовці можуть відкладати доручення типу «А», для них 
терміновість і важливість може відійти на другий план – акцент зміщується на 
зміст документів та їх значимість. Розставляючи пріоритети, вони орієнтуються 
на кінцевий результат. Таким чином, «успішні» службовці сприймають свою 
діяльність більш системно, структуровано і осмислено. 

Орієнтуючись на зміст власної діяльності, вони відзначають, що можуть 
відкласти доручення, не пов’язані за змістом з темою, якою займаються в даний 
момент, і виконати їх, коли виникне необхідність. Крім того, такі службовці 
добре відчувають обставини і можуть вибирати кращий момент для виконання 
того чи іншого доручення. Їм властиве розуміння, що насправді може стати 
терміновим. 

Деякі службовці починають роботу з виконання легких і дрібних справ, 
на які затрачається небагато часу, щоб відразу від них звільнитися і забути, 
приділивши більше часу важливим документам. Або паралельно виконують 
кілька справ, які можна поєднувати. Якщо немає терміновості, службовці 
намагаються «закрити» прострочені доручення і при цьому не надто 
переживати й думати про покарання. 

Висновки 
Одним із основних показників ефективності діяльності як державного 

органу в цілому, так і окремих державних службовців є дотримання 
контрольних термінів. Ступінь важливості і значимості доручень, санкції за 
порушення строків їх виконання і, як наслідок, емоційна напруженість 
службовця пов’язані з тривалістю часових відрізків, відведених на виконання 
доручень: чим менше часу дається на виконання доручення, тим воно 
важливіше. 

Існуюча система санкцій і покарань за недотримання термінів часто 
призводить до того, що метою діяльності службовців стає не якісне виконання 
доручення, а встигання у встановлені терміни. Розуміючи значимість доручень, 
державний службовець може виконати доручення якісно або «відписатися» в 
термін. Страх не встигнути вчасно (вкластися у строк) є одним із основних 
мотивів професійної діяльності державного службовця. 
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Збої в роботі системи державної служби відбуваються, коли порушується 
дотримання встановлених строків, помилково розписуються документи, 
скликаються екстрені наради, трапляються незаплановані відрядження та інше. 
Такі ситуації призводять до накопичення у державного службовця великої 
кількості невиконаних доручень («прострочень»), оскільки система продовжує 
працювати, незважаючи на збій (до службовця продовжують надходити нові 
доручення). Відсутність встановлених норм – максимальної і мінімальної 
кількості доручень, що припадають на одного службовця – призводить до 
зростання напруженості службовця, підвищення тривожності. 

Невиконані в термін доручення, невихід документу порушує глобальні 
ритми роботи уряду та органів виконавчої влади. Всі доручення в рамках 
реалізації діяльності уряду мають міжвідомчий характер, включені до 
міжвідомчих планів. Таким чином, невиконання в термін одним відомством (за 
яким зазвичай стоїть нездатність конкретної людини організувати і/або 
виконати вчасно свою роботу) руйнує загальний ритм роботи органів державної 
влади, що в кінцевому підсумку призводить до серйозних соціально-
економічних наслідків. Уміння відчувати цей глобальний ритм, розуміти своє 
місце в ньому, здатність синхронізувати з ним свою діяльність – 
найважливіший аспект професіоналізму державного службовця. 

Описані вище ритми діяльності органів влади та нормативно задані 
строки виконання доручень є обов’язковими і однаковими для всіх державних 
службовців, тому формують зовнішній контур часової форми діяльності. Його 
можна зобразити у вигляді часової сітки, яка задає жорстку структуру, в рамках 
якої службовець виконує змістову діяльність. Зовнішній контур часової форми 
державних службовців задається також процедурами та особливостями 
здійснення діяльності в конкретному відомстві та/або підрозділі. 

Синхронізувати свою діяльність із зовнішнім контуром (системою ритмів 
і строків, заданих ззовні) дає можливість службовцеві часова форма. Часова 
форма діяльності включає знання службовця про описані вище регламенти, 
темп здійснення своїх дій, відповідний загальному темпу функціонування 
відомства, а також способи організації власної діяльності. Тільки за допомогою 
сформованої, складної часової форми службовець здатний відповідати 
професійним вимогам і бути ефективним. 

Застосування методів підвищення ефективності використання робочого 
часу (тайм-менеджменту) показало, що необхідним є коригування 
запропонованих технік спеціально для державних службовців з урахуванням 
особливостей їх діяльності. 
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РОЗДІЛ І. 

ХРОНОМЕТРАЖ 
1. Що таке хронометраж? 
З економією часу справа йде так само, як і з економією грошей: перший 

крок - налагодити ретельний облік кожної витрати. Вести такий облік - 
обтяжливе заняття. Але перевірити твердість свого рішення організувати свій 
час можна саме через готовність вести буденний, тривіальний облік, а не на 
складанні привабливих планів майбутніх занять.  

Облік розкриває дійсну картину роботи: простої, повільність, відтік часу. 
А без такої картини не можна скласти ніякого обґрунтованого, реального плану. 
Часто люди плутають тайм-менеджмент з хронометражем - точним 
урахуванням витраченого часу. Хронометраж - лише один з допоміжних 
інструментів тайм-менеджменту. Хронометраж, облік і аналіз витрат часу, 
характерний для вітчизняної традиції організації часу. Він дозволяє провести 
«аудит», «інвентаризацію» вашого часу, зрозуміти, куди він реально 
витрачається. 

Зміст і методи обліку залежать від цілей, які ставляться перед 
організацією часу. Приблизно можна виділити облік робочого часу та облік 
усього часу (включаючи побутовий). Робочий час настільки відповідальна 
справа, що його вивчати цікаво і важливо не тільки самому працівнику, але і 
його керівникам, організаторам. Тому до вивчення робочого часу можна 
залучити фахівців або з їх допомогою організувати самооблік. Побутовий час та 
побутова праця проходять в набагато важчих умовах. Не закінчивши однієї 
роботи, переходиш до іншої справи, потім до третьої, повертаєшся до першої і 
т. д. Облік тут надзвичайно важкий, але і в побуті економія часу вкрай важлива, 
так як вона теж забезпечує людину найголовнішим багатством - вільним часом.  

Облік можна вести з різною мірою деталізації в реєстрації витрат часу. 
Краще почати з укрупненого обліку і лише через два-три тижні переходити до 
більш деталізованого. Відразу почати докладний облік - це майже напевно 
занапастити справу, оскільки з незвички швидко наступає втома, а потім облік 
взагалі може остогиднути. Втома приходить, на жаль, значно раніше, ніж 
отримаєш, повністю зрозумієш і гідно оціниш результати обліку. 
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1.2. Техніка обліку часу 
Провести хронометраж неважко. Візьміть будь блокнот, який вам зручно 

буде носити з собою. Краще, щоб він був яскравим і помітним. І з самого ранку 
починайте фіксувати в ньому все, що робите протягом дня. Звертайтеся до 
блокнота приблизно раз на півгодини-годину і фіксуйте всі справи з точністю 
до 5-10 хвилин. Записи можуть виглядати приблизно так: 

Наступний етап обліку часу - перехід від реєстрації виконаних за день 
робіт до суцільного обліку робочого часу. 

1.3. Хронокарта Керженцева 
У 20-х роках надруковані в друкарні облікові картки, випускалися в 

продаж, їх називали «хронокарти». Хронокарту треба мати завжди при собі і 
робити відповідні позначки кожну годину, а згодом і кожні півгодини. Картка 
наочна. 

 
Хронокарта П. М. Керженцева 

 П Д 8 9 10 11 12 13 
Неврахований час          
Лист Ю.В.         
Нарада         
Тлф. М.М.         
Інтернет: дані по ДВД         
Вона дає повну картину витрат часу протягом робочого дня. Зміст роботи 

потрібно записувати коротко - відповідно до прийнятих в переліку робіт 
позначеннями: кер. (розмова з керівником), нар. (нарада), і т.д. Поруч із 
записами робляться відмітки, необхідні для подальшого аналізу витрат часу: П 
- пріоритетні завдання, Д - завдання, які ви вирішували самі, хоча, в принципі, 
їх можна було б делегувати.  

Можна ще більш деталізувати облік і відзначати кожні чверть години. 
Але надмірна деталізація лише зовні покращує облік. Він стає громіздким і 
складним, наочність пропадає, потрібно багато часу, щоб обробити його 
результати. 
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1.4. Правила хронометражу 
Спочатку ви будете забувати про ведення обліку. Але не дивуйтеся, й не 

кидайте хронометраж. Просто починайте фіксувати справи з того моменту часу, 
коли згадали про хронометраж. У лічені дні виробиться звичка, і облік стане 
суцільним. Якщо у вашій роботі багато дрібних відволікань, не варто їх 
фіксувати. Не записуйте в хронометражі справи тривалістю менше п’яти 
хвилин. Дрібні переривання і відволікання ви можете позначати галочками на 
полях. В кінці дня підрахуйте кількість галочок, помножте на дві-три хвилини - 
і отримаєте кількісний показник по одному з найбільш неприємних і 
непомітних «злодіїв часу».  

Отже, ви отримали портрет свого дня - об’єктивні дані про те, на що 
витрачається час. Вести такий облік необхідно кілька днів, бажано - 3-4 тижні. 
Згодом корисно проводити тижневий або двотижневий сеанс хронометражу 
приблизно раз на квартал - щоб залишатися «в тонусі» і вчасно виправляти 
перекоси в особистому бюджеті часу. Деякі любителі ведуть суцільний 
хронометраж роками - але це вже справа смаку. 

1.5. Значення хронометражу 
Сам процес обліку, ще до того, як ви почали аналізувати отримані дані, 

вже вельми корисний. Він створює деякий позитивний стрес, що виробляє 
почуття часу, який завжди підкаже вам, де час витрачається неефективно. До 
цього стресу потрібно ставитися спокійно. Не хвилюйтеся, не поспішайте 
негайно щось змінювати, не соромтеся знайти у себе резерви часу: як би добре 
не був організований робочий процес, резерви є завжди.  

Гліб Архангельський у своїй книзі «Тайм-драйв: Як встигати жити і 
працювати» наводить розповідь начальника управління у ГГ-холдингу 
«Диасофт»: 

«До знайомства з Глібом Архангельським я вважав, що я є для оточуючих 
людей взагалі і для своїх підлеглих зокрема еталоном раціональності та 
ефективності - дві вищі освіти, успішна кар’єра, професійне зростання, 
спорт, іноземні мови. Я був упевнений, що знаю, як організувати особистий 
час, що можу цьому навчити інших. Все оточення знало, що з аргументом «у 
мене не вистачає на це часу» до мене краще не підходити. Проте, вивчивши 
рекомендовану Глібом Архангельським літературу, я вирішив все-таки 
провести експеримент і за його ж порадою почав хронометраж особистих 
витрат часу.  

Перше: були виявлені значні резерви особистого часу. Якби до початку 
хронометражу мені сказали, що у мене є такий запас часу, який я можу 
використовувати на свій розсуд, я б сприйняв це як невдалий жарт, але 
насправді це виявилося реальністю. Близько двох з половиною годин робочого 
часу щодня витрачалося на «обробку зовнішніх переривань» і повернень до 
роботи, що виконувалася раніше.  

Друге (і найбільш важливе): я почав гостро відчувати неефективність 
всіх процесів, які відбуваються навколо. З’явилося так зване «почуття часу», 
яке швидко переросло в «почуття ефективності», трохи зудить відчуття 
неідеальності організації роботи навколо. Результатом стало створення в 
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компанії навколо себе «зони ефективності», тобто такого життєвого 
простору, потрапивши в яке, оточуючі можуть комфортно себе почувати 
тільки в тому випадку, якщо вони ефективно витрачають свій і чужий час.  

В результаті - час виконання стандартних операцій по відділу 
тестування, наприклад, вдалося скоротити на 40%. Це дозволило виконувати 
тестування нової версії системи за 6 робочих днів, замість двох тижнів 
раніше. Хотілося б підкреслити, що це було досягнуто виключно оптимізацією 
стандартних процесів силами самого підрозділу». 

2. Ключові показники хронометражу 
Є така управлінська приказка: «Хочеш управляти - виміряй». Вона 

справедлива і в особистій роботі. Якщо ви хочете покращити структуру вашого 
часу, знизити витрати на поглиначі, є сенс скористатися кількісними 
показниками. 

Ми говорили про показники, для отримання яких необхідний суцільний 
облік часу. Суцільний хронометраж на початковому етапі може викликати 
труднощі. У такому разі можна скористатися показниками, для яких не 
потрібна повна картина дня. 

Приклади показників 
 

Ціль Показник 
Хочу вчасно йти з роботи. Тривалість затримки після робочого дня. 
Хочу більше часу приділяти 
пріоритетним проектам. 
 

Кількість часу в день, приділений 
пріоритетному проекту. 
% такого часу від загального робочого часу. 

Хочу менше напружуватися на роботі, 
виконувати більше роботи меншими 
зусиллями. 

Кількість часу на день, проведеного в 
«ресурсному», високоенергійному робочому 
стані. 

Одні показники фіксуються з метою їх збільшення, інші - з метою 
зменшення. Для фіксації такого роду показників не потрібен суцільний 
хронометраж. Досить протягом дня записувати тільки час роботи, наприклад, 
над пріоритетним проектом (завданням). В кінці дня цей час підсумовується і 
зображується на діаграмі. Рекомендується використовувати одноразово не 
більш 2-3 показників. Коли показник доведений до потрібного вам значення 
(«не менше години в день на «ресурсне заняття», «не більше півгодини в день 
на спілкування з неприємними людьми» тощо), можна переставати його 
відстежувати і намічати будь-який інший показник.  

Формування показників - справа творча, перераховані вище - лише 
приклад. Зрозумійте, чого вам хочеться від свого часу, який аспект потрібно 
поліпшити, і - придумайте, як виразити це кількісно, який показник буде для 
вас відображати ці поліпшення. 

2.1. Кроки хронометражу 
1. Кілька днів фіксувати всі виконувані роботи тривалістю від 10-15 хвилин. 
2. Намітити 2-3 ключових показника. 
3. З’ясувати їх фактичні значення. 
4. Встановити нормативи. 
5. Відстежити в динаміці; показник покращиться сам. 
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2.2. Приклад відстеження ключових показників 
Наприклад, ми хочемо за допомогою хронометражу відповісти на 

наступні запитання:  
Яку кількість (або відсоток) часу я витрачаю на довгострокові пріоритетні 

проекти? (Як правило, це близько 20-30% робочого часу; бажано довести цей 
відсоток до 60-70.) 

Яку кількість часу я витрачаю на завдання, які в принципі міг/могла би 
делегувати, але чомусь роблю сам(а)? (У класичному тайм-менеджменті 
вважається, що цей показник не повинен перевищувати 10%.)  

Який відсоток часу я витрачаю на поглиначі? (Показник часто доходить 
до 50%, двома-трьома тижнями хронометражу його вдається знизити до 10-
20%.) 

Увечері візьміть сформований в ході хронометражу «портрет» дня і 
відзначте справи, що відносяться, відповідно, до пріоритетних, довгострокових, 
тих, які можна було б делегувати, та поглиначів. 

 
 П Д 8 9 10 11 12 13 

Неврахований час          
Лист Ю.В.         
Нарада         
Тлф. М.М.         
Інтернет: дані по ДВД         
Тепер підрахуйте, скільки часу у вас вийшло по якій категорії. 

Наприклад, пріоритетні довгострокові - 2 години 30 хвилин, поглиначі - 1 
година 45 хвилин. 

Необхідно щодня відзначати ці показники на графіку. По горизонталі - 
дні тижня, по вертикалі - ваш показник, виражений в годинах або хвилинах: 

 
 

Вимірювання витрат часу на поглинача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Людина так влаштована, що, як тільки ви почали наочно фіксувати 

деякий кількісний показник, він сам починає змінюватися на краще. Час на 
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поглиначів почне знижуватися, час на пріоритетне - підвищуватися. Наочність 
зміни показника на графіку буде підштовхувати вас до того, щоб цей показник 
поліпшувався. 

2.3. Кейс «Боротьба з «чорною дірою» 
В одній з державних установ, наради тривали від 2 годин і вище 

(зазвичай 3-4 години). Це була «чорна діра» - робота органу стопориться, 
підписи отримати неможливо, якщо заходиш за підписом, екстравертний 
голова відразу говорить «Іван Іванович! Ось саме Вас-то нам і не вистачало 
для обговорення цього питання! Давайте, підключайтеся!». Спрацювало 
просте рішення. На стіну повісили аркуш ватману, на якому після кожного 
засідання секретар відзначала його тривалість. В керівництва органу 
прокинувся спортивний азарт, і вже через тиждень 2:00 години з нижньої, 
перетворилися на верхню межу тривалості засідань. 

2.4. Де взяти час на тайм-менеджмент? 
На закінчення розмови про пошуки резервів часу розберемося з тим, де 

брати час на впровадження в вашу практику технік тайм-менеджменту.  
Перше правило: використовуйте для цього будь-які «відходи часу». 

Цілком достатньо тих обрізків і обривків, яких буває безліч протягом кожного 
робочого дня. Наприклад, в курилці - поспорте з колегою, що протягом 
найближчих 3 днів зробите письмовий огляд ваших довгострокових цілей.  

У пробці або під час ходьби - продумайте свої цілі на найближчі кілька 
років. При бажанні надиктуйте собі на диктофон (зазвичай є в мобільному 
телефоні).  

У приймальній керівника - використовуйте 15 хвилин очікування для 
того, щоб ці цілі прописати в блокноті або на папері.  

Друге правило: створіть чіткий ритм підвищення особистої 
ефективності. Ми не вважаємо щоденне чищення зубів або душ 
«напруженням», тому що це давним-давно увійшло в звичку, створений ритм. 
Те ж саме в управлінні особистим часом - краще займатися цим питанням по 15 
хвилин щодня, чим більшими наскоками, але нерегулярно. 

У одного з батьків-засновників США і основоположників сучасного 
тайм-менеджменту, Бенджаміна Франкліна, за свої заслуги зображеного на 
100-доларовій купюрі, була оригінальна система впровадження доброчинності. 
Вибиралася одна доброчинність зі списку і активно практикувалася по дві 
години на поточному тижні. На наступний тиждень - наступна, і так далі. 
Через кілька тижнів список завершувався, і його проходження починалося 
спочатку. Такий же ритм ви можете застосовувати для впровадження будь-
яких інструментів тайм-менеджменту. 

3. Поглиначі часу 
3.1. Головне, не скільки, а як 
Люди за своєю природою істоти суспільні, і тому ми любимо 

відволікатися на розмови і всілякі жарти; інтелектуальним стимулом можуть 
послужити e-mail від приятеля зі свіжим анекдотом, дружня балаканина на 
абстрактні теми, позачергова «вилазка» в Інтернет. Все це додасть фарб вашому 
робочому дню і подарує кілька хвилин відпочинку, однак і заплатити 
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доведеться: адже страждає ваша справа, а тому ви змушені будете затриматися 
в офісі, взяти роботу додому або принести ще якісь жертви, щоб наздогнати 
згаяний час. Ми щиро дивуємося, вперше дізнавшись, що більшість наших 
колег працює всього лише одну третину від того часу, який проводять на роботі 
- іншими словами, за восьми або дев’яти годинний день вони виконують 
завдань лише на три години. Цей факт зовсім не означає, що ви недостатньо 
віддані справі або докладаєте недостатньо зусиль. Середній робочий день 
рясніє перепонами, що знижують продуктивність, - в їх числі наради, e-mail, 
раптові відвідувачі, конфлікти серед колег, технічні проблеми тощо. Все це, хоч 
і є частиною нашої роботи, за яку нам платять, виникає стихійно, а тому 
порушує робочий ритм і відсуває виконання заздалегідь запланованих справ. 
Різниця між обсягом роботи, яку ми вважаємо виконаною і зробленою в 
реальності просто дивує.  

Головне, не скільки, а як 
Джуліус Епштейн у парі з братом-близнюком Філіпом написав сценарії 

до багатьох голлівудських фільмів і римейків, в тому числі і до знаменитої 
«Касабланки». У 1940-х роках містер Епштейн захворів, і керівництво студії 
«Джек Уорнер» дозволило йому працювати вдома. В результаті він впорався з 
поточним завданням у два рази швидше. А працював він усього по дві години на 
день. Творчість за рамками цих двох годин, за словами Епштейна, було низької 
якості. Весь інший час він грав у теніс або гольф. Зрозуміло, що не в кожного з 
нас є власне поле для гольфу або тенісний корт, але суть-то не в цьому. 
Головне, що дві години концентрації краще десяти годин метушні. 

3.2. Принцип Парето 
Наприкінці XIX століття 

італійський економіст Вільфредо Парето 
виявив, що 20% населення Італії володіє 
80% національного багатства. З часом це 
правило (80:20) стало застосовуватися 
для багатьох інших ситуацій. В галузі 
управління часом воно означає, що 
часто ми використовуємо 20% 

інформації протягом 80% часу - а 20% відвідувачів, клієнтів, завдань 
забезпечують нас 80% роботи.  
 
Теж саме відбувається з використанням часу. Як правило, 80% всього часу ми 
витрачаємо на справи, які дають 20% ефекту. Див. Додаток 2. 
 
 

3.3. Поглиначі часу 
Поглиначі часу - це будь-які справи, витрати часу на які 
хочеться зменшити.  
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Давайте розглянемо всі ті, на перший погляд, дрібниці, що заважають нам 
зосередитися на реальній роботі. Все це передбачувані перешкоди, які 
виникають щодня з усіх боків і не тільки відривають від конкретної справи, а й 
змушують забути про плинність часу. Ми їх сприймаємо як частину нашого 
ділового життя.  

Приклади поглиначів часу: 
1. Нечітка постановка мети. 
2. Відсутність пріоритетів у справах. 
3. Спроба занадто багато зробити за один раз. 
4. Відсутність повного уявлення про майбутні завдання і шляхи їх 
вирішення. 

5. Погане планування трудового дня. 
6. Особиста неорганізованість, «завалений» письмовий стіл. 
7. Надмірне читання. 
8. Погана система інформації з проблем вашої професійної діяльності. 
9. Недолік мотивації (байдуже ставлення до роботи). 
10. Пошук записів, нагадувачів, адрес, телефонних номерів. 
11. Недоліки кооперації або розподілу праці. 
12. Телефонні дзвінки, що відривають від справ. 
13. Незаплановані відвідувачі. 
14. Нездатність сказати «ні». 
15. Неповна, запізніла інформація. 
16. Відсутність самодисципліни. 
17. Невміння довести справу до кінця. 
18. Відволікання (шум). 
19. Затяжні наради. 
20. Недостатня підготовка до бесід і обговорень. 
21. Відсутність зв’язку (комунікації) або неточний зворотний зв’язок. 
22. Балаканина на приватні теми. 
23. Зайва комунікабельність. 
24. Надмірність ділових записів. 
25. Синдром «відкладання». 
26. Бажання знати всі факти. 
27. Тривалі очікування (наприклад, домовленої зустрічі). 
28. Поспіх, нетерпіння. 
29. Занадто рідкісне делегування (передоручення) справ. 
30. Недостатній контроль за передорученими справами. 
3.4. «Поглиначі» в аспекті ділового етикету 

«Поглинач» часу - нечітка постановка мети. Від нечіткої постановки мети 
страждають дуже багато, навіть самі цілеспрямовані люди. В першу чергу 
необхідно навчитися розпізнавати не локальну мету, а глобальну. 

Приклад з життя державного службовця. Його попросили написати 
передчасно звіт про якісь процеси, що відбуваються в організації. Не довго 
думаючи, службовець складає звіт у звичайний спосіб. Звіт був без помилок, 
але в ньому не були враховані якісь певні деталі. Якби він не був на 
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«автопілоті», то він би легко зрозумів, навіщо керівнику знадобився ранній 
звіт і склав би його дещо  інакше. Таким чином, йому не довелося б 
переробляти його. 

Ось так просто економити час. Просто, якщо міркувати на моделі, то слід 
міркувати про звіт як про щось, що має конкретну певну мету. Приміром, якщо 
ділова людина нечітко ставить мету ділової зустрічі або вирушає на ділові 
переговори, виходячи з логіки: «Буду приймати рішення по ходу справи і діяти, 
як вийде», то ймовірність успіху ділової комунікації і коректного відстоювання 
своїх ділових інтересів різко знижується. До того ж, якщо ділова людина не 
продумає свою ціль, тобто не вибудує образ майбутнього результату, то, 
швидше за все, вона витратить свій робочий час даремно і «розбазарить» час 
свого ділового партнера. Адже уявлення про те, що «час - гроші» в будь-який 
бізнес-культурі в наші дні є аксіомою.  

«Поглинач» часу - особиста неорганізованість, «завалений» письмовий 
стіл. Так-сяк організований діловий 
простір письмового столу, кабінету, 
хаос в документації, виснажливі 
пошуки ділових паперів говорять 
оточуючим про легковажність і 
безвідповідальність. Подібні якості 
неможливо поєднувати з 
професіоналізмом і діловим успіхом. 
Добре відомо, що ідеальний порядок 
на столі, у портфелі, підготовлені 
ділові папери перед призначеною 

зустріччю свідчать про повагу до партнера, сприяють налагодженню контакту і 
створенню клімату довіри. 

«Поглинач» часу - телефонні дзвінки, що відривають від справ. 
Кожному з нас, безумовно, знайома 
ситуація, коли під час ділових бесід, 
зустрічей, переговорів, як грім серед 
ясного неба, дзвонить телефон. 
Причому, зазвичай це відбувається в 
самий невідповідний момент - 
пред’явлення аргументів, ухвалення 
рішення або серйозних роздумів. 

Що робити: відповідати на 
дзвінок, ігнорувати дзвінок, 
поводячи себе нібито нічого не 

сталося, гніватися або демонстративно відключити телефон? У діловому 
телефонному етикеті існує суворе правило: під час ділової комунікації лицем до 
лиця телефон слід відключати (або попросити секретаря тимчасово не 
з’єднувати Вас ні з ким). Якщо зробити це з якоїсь причини не можливо, 
наприклад, Ви чекаєте важливого для Вас дзвінка, то необхідно заздалегідь 
попередити про це Вашого партнера. Якщо ж специфіка Вашої роботи включає 
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такі ситуації, що Ви особисто спілкуєтеся з відвідувачами, керівництвом, 
колегами, підлеглими і в той же час, Вам можуть дзвонити, то, запам’ятайте 
наступне. Коли Вашу очну бесіду з ким-небудь перериває телефонний дзвінок, 
то в залежності від ситуації можливі різні варіанти дій.  

- Вибачтеся перед колегою/ 
відвідувачем/партнером, зніміть 
трубку і попросіть того, хто дзвонить 
почекати біля телефону, пояснивши 
ситуацію. Обов’язково скажіть, 
скільки хвилин доведеться чекати і 
запитайте чи є у того, хто дзвонить 
така можливість.  

- Вибачтеся перед колегою/ 
відвідувачем/партнером, зніміть 
слухавку і попросіть того, хто 

дзвонить передзвонити пізніше, пояснивши ситуацію. Обов’язково скажіть, 
через скільки часу Ви будете готові говорити.  

- Вибачтеся перед колегою/відвідувачем/партнером, зніміть слухавку, 
поясніть тому, хто дзвонить, чому Ви не можете поговорити зараз, запишіть 
його телефон і передзвоніть самі, коли закінчите особисту бесіду.  

- Вибачтеся перед колегою/відвідувачем/партнером, зніміть слухавку і 
лише в самому крайньому випадку, проведіть ділову бесіду по телефону, 
причому, гранично коротко. 

Пам’ятайте, що етикет передбачає не переривати особисту бесіду з 
людиною телефонними розмовами. Коли партнер, якого Ви приймаєте, бачить, 
що під час бесіди з ним, Ви відкладаєте інші справи, це дозволяє йому відчути 
свою значущість і Ваше шанобливе ставлення до нього. 

«Поглинач» часу - затяжні наради. Це справжнє лихо сучасних 
організацій. Переважна більшість 
керівників відчувають огиду до 
цього виду ділової комунікації. 
Люди засідають годинами, 
відчувають стрес, захворюють, 
конфліктують. А часто так нічого і 
не вирішується. Час витрачається, 
ситуація не поліпшується. Щоб 
формувати оптимальну 
корпоративну культуру, проводити 
ефективні наради, приймати 
раціональні управлінські рішення 

потрібно скрупульозно планувати і готувати наради. Чітко поставлена мета, 
детальний порядок денний, розподілені ролі учасників і, звичайно, бажання 
учасників працювати разом - ось складові економії робочого часу на нараді. 
Тільки в цьому випадку 1-1,5 години наради можуть дати відчутний результат і 
мотивувати персонал. Про етичну поведінку співробітників на нараді варто 
сказати окремо: ніяких запізнень і ранніх відходів, вимкнені мобільні телефони, 
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відсутність сперечань, публічні виступи лаконічні і по суті, настрій на 
співпрацю, а не критиканство - ось що рекомендує етикет.  

«Поглинач» часу - базікання на приватні теми. Традиційно вітчизняна 
ділова культура передбачає, що люди на роботі не тільки трудяться заради 
успіху своєї організації, але і отримують емоційну підтримку. Для цього вони, 
як правило, діляться своїми особистими проблемами, розповідають, що і як 
відбулося в їх приватному житті, просять поради колег по службі. Причому, 
відбувається все це в оплачуваний робочий час! Трата десятків робочих хвилин 
і годин на балаканину - прикмета багатьох організацій. З позицій ділового 
етикету приносити на роботу свої особисті проблеми і тим більше 
обговорювати їх з колегами - верх непристойності. Зрозуміло, перебувати на 
службі з загадковим виглядом і не повідомляти про себе жодної особистої 
інформації - це крайність. Тут актуальне питання міри і місця. Коли, скільки і 
які подробиці доречно розповідати про себе своїм колегам по службі. І головне 
- чи потрібно їм це, чи зацікавлені вони в особистих розповідях про чуже 

життя, чи не поставлять їх подібні 
розповіді в незручне становище. 
Етичний аспект балаканини полягає 
в тому, що час, який оплачує Вам 
роботодавець, Ви витрачаєте на свої 
особисті потреби, таким чином, 
крадучи його. 

«Поглинач» часу - тривалі 
очікування (наприклад, домовленої 
зустрічі). Спізнюватися на роботу, 
ділову зустріч, нараду, переговори, 
примушувати колег чекати себе - 

значить, замах на їх час. До того ж, це презентація себе як ненадійної, 
непередбачуваної, безвідповідальної людини. За той час, поки Ваші партнери 
чекали Вас, втрачаючи свій «самий дефіцитний ресурс» - час, вони могли б 
зробити щось корисне, сприяюче діловому успіху. А Ви вкрали час, 
обмеживши їх, зробивши інтервенцію в чуже ділове життя. Все це - ознаки 
неповаги і зневаги. Така поведінка сприймається як сигнал: «Ти не значимий, 
не цінний, можеш і почекати, нічого страшного з тобою не станеться». Цей 

підхід - поза пристойністю і поза 
етикетом. Причому, не важливо, 
чому Ви спізнилися: зламався 
будильник, застряг ліфт, заглух 
мотор автомобіля, утворилася 
дорожня пробка ... Висновок один - 
Ви не поважаєте свого колегу, 
ділового партнера. Чи захоче він в 
цьому випадку поважати Вас, 
розуміти Вас, довіряти Вам? Манера 
спізнюватися не зміцнює репутацію і 

не працює на формування позитивного іміджу. Німецька приказка свідчить: 
«Того, хто спізнюється, карає життя».  
Ознайомтеся з Додатком 1. Правила поваги до часу 
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3.5. Техніки боротьби з поглиначами. Зниження «дрібності» роботи 
Зниження «дрібності» роботи. Нормування часу на «плинність». 

Управління робочим навантаженням. Використання «дірок часу». 
Зниження «дрібності» роботи 
Кожен раз, коли ми починаємо нову справу, нам потрібно в середньому 

15 хвилин для того, щоб зорганізуватися, морально налаштуватися і 
підготувати себе до просування завдань. Це означає, що важливо вміти 
групувати схожі види діяльності, писати всі листи «в один присід» або 
відводити певний відрізок часу, наприклад, для телефонних дзвінків, звітів або 
клієнтури. 

3.6. Нормування часу на «плинність» 

 
Ви не повинні займати плановою діяльністю більше 60% свого часу в 

плані Вашого робочого дня, і цей час має бути відведено для найбільш 
важливих заходів (категорія «А» або «В» за методом Ейзенхауера). Інші 20% 
повинні бути залишені для незапланованих подій, тривалих виробничих нарад і 
непередбачуваних управлінських потреб. Рештою 20% Ви підстрахуєте себе від 
непередбачуваного.  
Див. Додаток 3. Матриця Ейзенхауера 

Причини падіння ефективності в роботі 
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Дуже часто нас відривають від роботи як наша власна 

недисциплінованість, думки на особисті теми, так і телефонні дзвінки або 
потребують уваги колеги. Після кожної такої перерви нам потрібно якийсь час 
для того, щоб знову вникнути в роботу, а рівень нашої ефективності дедалі 
знижується. 

Тягач з причепом  
«Вы когда-нибудь видели, как тягач с прицепом трогается с места после 

остановки на светофоре? Он вовсе не исчезает из поля зрения моментально, в 
клубах пыли. Напротив, он трогается тяжело, неуклюже, ежесекундно 
дергаясь. Ему требуется добрый километр, чтобы вернуться к той скорости, 
с которой он подъехал к перекрестку. Это прекрасная иллюстрация того, что 
происходит с вашим мозгом, когда вас прерывают во время выполнения какой-
либо задачи. Представьте, что остановка на светофоре — это возникший на 
мониторе значок нового e-mail или неожиданный посетитель. Нам всегда 
кажется, что как только помеха устранена, мы тут же углубляемся в 
прерванную работу. Ничего подобного. На самом деле мозгу требуется 
гораздо больше времени на обретение прежней скорости (и степени 
концентрации), минимум пять-десять минут, как тягачу с прицепом. Эти 
минуты уйдут на переключение, так сказать, скоростей и постепенное 
возвращение к сути задачи, над которой вы работали, — подсознательной 
версии знакомого вопроса: «Так-так… на чем же я остановился?» — и вы 
поймете, что большую часть дня вы только тем и занимаетесь, что 
пытаетесь набрать нужную скорость, и в результате ваша 
производительность далека от оптимальной. Устраивает вас такая 
работа?» Джерело: Интегрированный тайм-менеджмент/Стив Прентис; 
пер. с англ. — М., 2007. 

3.7. Використання «дірок часу» 
Час в транспорті 
Один з найтиповіших поглиначів часу – час, що проводиться в 

громадському транспорті або автомобілі. Жителі великих міст, наше з вами 
життя може тоннами і цистернами витікати в душогубку пробок, метро, 
автобусів і маршруток. А може і не витікати, і дорога зовсім не зобов’язана 
бути смертною мукою. 

Кілька способів оптимізації транспортного часу 
1. Читайте та слухайте аудіокниги. Але читайте не те, що випадково 
потрапило під руку, а заздалегідь обрану для цього книжку, краще невеликого 
розміру. В ідеалі мати pocketbook. В автомобілі дещо складніше, читати книгу 
можна тільки в пробках. Допоможуть аудіокниги. 
2. Вчіться. Наприклад, вчіть мову. Носіть з собою картки з новими словами: з 
одного боку іноземне слово, з іншого - переклад. Зробіть ксерокопію декількох 
сторінок з підручника і вчитуйтесь в транспорті. 
3. Обдумуйте конкретний список питань. В ході роздумів робіть позначки в 
блокноті, щоб не втратити цінні ідеї. 
4. Робіть вихідні дзвінки. Якщо ви їдете у власному автомобілі, таксі або 
маршрутці, можна використовувати цей час для вихідних дзвінків. 
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РОЗДІЛ 2.  

ПЛАНУВАННЯ ЗАВДАНЬ 
1. Значення планування 
При слові «планування» пересічна людина інстинктивно щулиться. У 

підкірці і кістковому мозку у нас сидять радянські «План - це закон», «До 15 
квітня - за будь-яку ціну!» і т.п.. Ще плануванню заважає «широка українська 
душа», творчі пориви якої не так просто організувати. Заважає і «бездоріжжя і 
нехлюйство», коли не виконуються зобов’язання, потяги не приходять вчасно, 
люди не передзвонюють, коли обіцяли тощо. Тим не менш, у строки укладатися 
якось треба. Виконувати взяті на себе зобов’язання, не запізнюватися на 
зустрічі, передзвонювати саме тоді, коли обіцяв, - абсолютно природні 
«правила особистої гігієни» для будь-якої сучасної людини. Нікому з нас не 
потрібно пояснювати, навіщо щодня чистити зуби і приймати душ. Те ж саме 
стосується й акуратності в області часу. 

Десять електронних листів у «вхідних», п’ять стікерів на моніторі, 
п’ятнадцять «не забути» в голові і два хрестика, намальованих ручкою на руці», 
- планом дня не є. План дня повинен бути в одному місці, і обов’язково в 
письмовому вигляді.  

При цьому план може бути в Outlook або в Excel, на паперовому бланку 
або в щоденнику – це не принципово. Часте заперечення проти планування дня 
полягає в тому, що все швидко змінюється. Але плани і потрібні для ситуацій, 
коли все змінюється. Ви ж не плануєте процес ранкового чищення зубів, 
оскільки він для вас зрозумілий і передбачуваний. План існує не для того, щоб 
загнати себе в жорсткі рамки і не реагувати на мінливі зовнішні обставини. 
План – це якраз спосіб орієнтуватися в обставинах, які раптом змінюються.  

Необхідно врахувати: план обов’язково повинен бути матеріальним (на 
папері або в електронному вигляді). «Найгостріша пам’ять тупіша за самого 
тупого олівця». Голова людини не здатна тримати занадто багато інформації 
одночасно. Обов’язково записуйте всі завдання на день і регулярно 
переглядайте цей список протягом дня. Це потребуватиме всього кілька хвилин, 
але дасть вам керованість і підконтрольність ваших завдань, можливість нічого 
не забувати і правильно розставляти пріоритети. При слові «планування» наш 
мозок неусвідомлено додає «жорстке і детальне», а насправді це не так. Є 
багато різних видів планування, у тому числі дуже гнучких. Важливо вибрати 
той метод, який оптимально підходить саме для ваших особистісних 
особливостей і специфіки вашої роботи. 

2. Кайрос і хронос 
Виконання багатьох завдань не так просто запланувати. Наприклад:  

- «Якщо зустріч Голови – вирішити питання з підписання регламенту 
круглого столу».  

- «Поїду додому – не забути заїхати в автосервіс, перевірити гальма».  
- «Коли буду в банку, заплатити заодно за домашній Інтернет».  
- «Якщо подзвонить Петров з райдержадміністрації – обговорити заходи з 

нагоди спільного проекту». 
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На який час записати ці завдання в щоденнику, на який час встановити 
«нагадувач» в Outlook або мобільному телефоні? Адже «нагадувач» 
обов’язково вискочить не під час дзвінка Петрова, а завдання щодо автосервісу 
буде багато раз викреслюватися в паперовому щоденнику і переноситися на 
наступні дні. Простіше кажучи, як справлятися із завданнями, виконання яких 
важко запланувати заздалегідь на точно певний момент часу?  

У стародавніх греків було два різних слова для позначення часу. 
«Хронос» - лінійний, астрономічний, вимірюваний час, звичний для нас час у 
щоденниках та органайзерах. І «кайрос» - зручний момент, зручні обставини 
для вчинення будь-яких справ. 

Хронос - у грецькій міфології персоніфікація часу; за одним з варіантів 
міфу, Хронос породжує вогонь, воду і повітря. Так як імена Хронос і Кайрос 
близькі за звучанням, то стародавні греки приписували Хроносу контроль за 
часом. 

Кайрос - маловідоме грецьке божество, що уособлює щасливу мить. 
Його зображення зустрічалися дуже рідко, тому що вважалося, що не кожен 
виявляється гідним побачити Кайроса, вловити мить його появи і 
скористатися ним. Міфи розповідають, що Кайрос завжди з’являється 
оголеним, щоб ніхто не міг втримати його за одяг, він невразливий і миттєво 
проноситься мимо. Що таке щасливий випадок? Це лише не пізнаний нами 
закон, це заслужений людиною збіг обставин, коли йому надається 
можливість зробити крок назустріч власній Долі. 
 

 
Хронос    Кайрос 

Загадка Кайроса, як кажуть стародавні легенди, в тому, що кращий спосіб 
побачити його – подивитися не фізичним зором, а очима душі; почути ж кроки 
його наближення допоможе лише внутрішній слух, пильність і тонкість душі.  

Багато задач практично неможливо прив’язати до жорсткого часу 
виконання. Можливість їх виконати пов’язана з наявністю потрібного 
«Кайросу», контексту, сукупності сприятливих обставин. Згадайте свій робочий 
день – скільки завдань у вас прив’язані до жорсткого «Хронос», а скільки – до 
гнучкого «Кайросу»? 
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Звичайне жорстке планування в щоденнику або електронному календарі 
до управління «кайросовими» завданнями не пристосоване. Ми не можемо 
записати «кайросове» завдання під чітким часом в щоденнику або поставити 
електронний «нагадувач», тому не знаємо точно, коли по коридору пройде 
керівник або коли ми будемо проїжджати повз автосервісу. 

3. Контекстне планування 
ü Контекст («кайрос») – сукупність умов, сприятлива для виконання 
якогось завдання. 
Контекстне планування – техніка планування, що складається у: 

1. Виявленні типових особистих «кайросів». 
2. Складанні відповідних списків завдань, прив’язаних до цих «кайросів». 
3. Перегляді цих списків при наближенні «кайросу». 

Типові контексти («Кайрос») 
 

Кайроси Приклади 
Місце «в банку»,  

«в автосервісі»,  
«в печерському філіалі» 

Людина, або група людей «коли «впіймаю» Васильєва»  
«при розмові з Івановим з ІТ департаменту»  
«на засіданні Ради (кафедри тощо)»  

Обставини внутрішні робота в моменти натхнення 
Обставини зовнішні коли керівник буде в гарному настрої,  

коли буде прийнятий закон про… 

Це лише деякі приклади «кайросів», які найбільш часто зустрічаються. 
Важливо виявити саме ті «кайроси», які актуальні для вашої роботи, і 
навчитися їх ефективно використовувати. 

4. Планування «кайросових» завдань в щоденнику 
4.1. Як вибрати щоденник? 
Визначтеся, який з поширених типів щоденника більше вам підходить.  
З оглядом тижня – зручний для координації зустрічей і завдань різних 

днів між собою; дає хороший огляд загальної картини тижня. При великій 
кількості щоденних зустрічей і завдань буде незручний, якщо тільки у вас не 
дуже дрібний почерк. Або ви можете роздруковувати окремий бланк для 
планування дня, вранці переносячи в нього зустрічі з щоденника і протягом дня 
фіксуючи всі виникаючі завдання у цьому бланку.  

З оглядом дня – зручний при великій кількості завдань на день; дає 
можливість більш детального планування конкретного робочого дня. 
Координувати тиждень буде важче, можна для цього роздрукувати окремий 
бланк з оглядом тижня для планування зустрічей. 

Щоденник повинен бути красивим, естетика в тайм-менеджменті важлива 
як ніде. Адже щоденнику ви довіряєте найдорожче і інтимне – ваш час. Не 
пошкодуйте грошей на хорошу шкіряну обкладинку, дорогу ручку тощо. 
Частіше використовуйте різні кольори, красиві закладки і т.ін.  
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Директор одного з департаментів ЦОВВ розповів про свого знайомого 
топ-менеджера. «Він уже кілька років користується чотириколірної ручкою і 
всі завдання в щоденнику пише тільки нею. Звичайні справи - синім, 
пріоритетні - червоним, делеговані «на контроль» - зеленим, неприємні і ті, що 
відкладаються - чорним».  

Систему контекстного планування можна налагодити в будь-якому 
звичайному щоденнику. 

1. Виділення розділів в щоденнику на типові контексти:  
- виявити актуальні для вас контексти (як правило, достатньо 5-7);  
- створити розділи в щоденнику або категорії в Outlook, відповідні цим 

контекстам;  
- при наближенні якогось контексту («кайросу») досить заглянути у 

відповідний розділ органайзеру і освіжити в пам’яті потрібні справи. 
- Наприклад:  
- Виходячи з кабінету, заглянули в розділ «Офіс» (або «Колеги»). 

Побачили задачу: «Якщо зустріч Голови - вирішити питання з підписання 
регламенту круглого столу»; 

- Виїжджаючи з офісу, заглянули в розділ «Місця». Побачили завдання: 
«Поїду додому – не забути заїхати в автосервіс, перевірити гальма»; «Коли 
буду в банку, заплатити заодно за домашній Інтернет»; 

- Під час дзвінка колеги, обговорюючи поточні справи, заглянули в розділ 
«Відвідувачі». Вирішили завдання: «Якщо подзвонить Петров з 
райдержадміністрації – обговорити заходи з нагоди спільного проекту». 

Аналогічно ви можете вчиняти з будь-якими іншими «кайросами», 
характерними саме для вашої роботи – чи будуть це «Територіальні 
управління», «Відрядження», «Головний офіс», «Проект X» тощо. Причому 
перегляд потрібного розділу в підходящий момент скоро увійде в звичку. 

4.2. Стікери для гнучких завдань 
Інший спосіб управління «кайросовими» завданнями в щоденнику – 

записувати їх на стікери і прикріплювати на ті дні, в які ви припускаєте наступ 
«кайрос». Якщо «кайрос» відкладеться – завдання можна буде легко 
перекинути на інший день. Таким чином, в вашому щоденнику зникне шлейф 
викреслювати і переписувати завдання, які переходять з дня на день через 
відсутність «кайросу». 

4.3. Закладка з контекстними завданнями 
Надзвичайні можливості для поліпшення планування в щоденнику дає 

така проста річ, як закладка. Візьміть аркуш щільного паперу або картону, 
використовуйте його в якості закладки в щоденнику. На цьому аркуші можна:  

- виписувати завдання, не прив’язані жорстко до конкретного дня, так, щоб 
вони завжди були перед очима; 

- тримати список найбільш актуальних на даний момент контактів;  
- виписувати «теми для роздумів», тобто не завдання, що вимагають 

виконання, а думок, що вимагають розвитку. 
Але саме корисне застосування такої закладки – використовувати її як 

«стратегічну картонку». Планування дня починайте з погляду на «стратегічну 
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картонку», а не на поточні справи. Запропонуйте завести такі ж картонки 
вашим підлеглим і починайте оперативні наради з обговорення «прогресу в русі 
по картонках».  

Два цікавих приклади контекстного планування.  
Перший приклад. Про Олександра Сергійовича Пушкіна розповідають, 

що, читаючи розгромну рецензію на якийсь зі своїх творів, він виписував ім’я 
автора і назву рецензії на папірець, який клав у спеціальну кришталеву вазу. 
Коли наступав «кайрос» - «єхидний настрій», Пушкін діставав з вази один з 
таких папірців і писав на автора рецензії епіграму.  

Другий приклад. У одного директора департаменту була схожа система 
використання «внутрішнього Кайросу». В Outlook у нього була заведена 
категорія «Коли не хочеться працювати». В ній лежали делеговані завдання 
без жорсткого терміну виконання. Коли директору самому працювати не 
хотілося, він відкривав цю категорію і дзвонив виконавцям завдань, нагадуючи 
їм про те, що «шеф ніколи нічого не забуває». 

4.5. Контекстне планування в Outlook і LotusNotes 
В Outlook і LotusNotes контекстне планування зручно налагодити за 

допомогою категорій завдань. Кожному створюваному завданню присвоюється 
одна або декілька «кайросових» категорій; причому, що цінно, завдання може 
бути видно одночасно з декількох категорій. Наприклад, завдання «Дати 
Іванову вказівки щодо звіту до проекту X» можна віднести і до категорії і 
«Підлеглі», і «Звітність», і «Проекти». Таким чином, ми побачимо це завдання і 
перед нарадою, відкривши категорію «Підлеглі», і перед розмовою з 
керівником, відкривши категорію «Звітність», і при плануванні робіт по 
проекту X, відкривши категорію «Проекти». Така можливість бачити одне і те 
саме завдання з різних категорій – одна з головних переваг електронного 
планування перед паперовим. 

4.6. Дошки для контекстного планування 
Планування середньострокових завдань можна організувати не тільки в 

щоденнику, а й наочно – на великому аркуші ватману або білій магнітній 
дошці. Таке планування особливо зручно в командній роботі. Найчастіше при 
цьому зустрічається структурування завдань за такими «кайросами», як люди 
і/або проекти. Дошка планування виглядає приблизно таким чином: 
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Приклад дошки контекстного планування  
Стовпці – службовці підрозділу.  
Рядки – проекти (конкретний напрям).  
На перетині стовпця і рядка поміщаються стікери із завданнями 

службовця з відповідним проектом. Різними кольорами стікерів позначається 
пріоритетність та інші параметри завдань. При плануванні роботи по проекту 
керівник переглядає відповідний рядок і бачить всі завдання по проекту. При 
контакті з одним з підлеглих керівник переглядає відповідний стовпець і бачить 
всі завдання, за які відповідає підлеглий. Таким чином, завдання одночасно 
плануються по «кайросу» «Люди» та «Проекти».  

Ще один приклад «кайросової» дошки планування – досвід однієї 
державної установи, що здійснює освітні проекти та багато працює з органами 
державної влади. Її співробітники в ході ТМ-тренінгу зрозуміли, що одним з 
ключових для них «кайросів» є місця, оскільки отримання і відправка багатьох 
документів могли робитися виключно особисто. Співробітники розграфили 
білу дошку за основними установами і домовилися - кожен, хто їде кудись з 
питанням, що вимагає особистої присутності, прикріплює стікер, який 
сигналізує про це. Ті, у кого є дрібні доручення («Віддати папку в 5-й кабінет 
під розпис», «Дізнатися у 20-му кабінеті, чи готова ліцензія» тощо), 
прикріплюють свої стікери. Той, хто їде в міністерство, перед від’їздом 
обходить їх і збирає доручення. 

Важливо врахувати: дошки планування – не обов’язково інструмент для 
організації командної роботи. Звичайна ділянку стіни перед робочим столом, на 
яку прикріплюються стікери, або пробкова дошка над вашим робочим місцем – 
це теж «дошка планування». Її точно так само, як у наведених прикладах, 
можна структурувати по тим чи іншим зручним для вас контекстам. 

Кайроси: люди і проекти 

Іванов Петров Федорів 

Проект А 

Проект Б 

Проект В 
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4.7. Техніка довгострокового планування 
Коли ми замислюємося про середньострокове планування, перше, що 

зазвичай приходить в голову – поняття «план на тиждень», «план на місяць», 
«план на рік». Таке жорстке планування навряд чи вам знадобиться. В 
особистій роботі план на тиждень завалиться в перший же день, план на місяць 
– у перші три дні.  
Потрібен не жорсткий план на період, а жорсткі правила переміщення 
завдань між розділами. 

Ми вже вміємо гнучко планувати «кайросові» завдання. Але у багатьох 
завдань є більш-менш жорсткий термін виконання. Для того щоб тримати всі ці 
завдання під контролем, потрібні всього три основні розділи у вашій системі 
планування. 

Основні розділи в системі довгострокового планування 
1. ДЕНЬ: завдання на сьогодні – план дня в щоденнику. 
2. ТИЖДЕНЬ: середньострокові завдання – виконання яких прогнозується в 
найближчі тиждень-місяць. 

3. РІК: довгострокові завдання – всі інші. 
Увечері, при плануванні наступного дня, проглядається розділ 

«ТИЖДЕНЬ». Все «дозріле до виконання», найбільш актуальне, переноситься в 
розділ «ДЕНЬ». Раз на тиждень, при плануванні наступного тижня, 
проглядається розділ «РІК». Все найбільш актуальне переноситься в розділ 
«ТИЖДЕНЬ». Як правило, при цьому не потрібні розділи «місяць», «квартал» і 
т.д. Всі завдання цих горизонтів планування вже знаходяться в розділі «РІК» і 
при його щотижневому перегляді будуть за необхідності пересуватися в розділ 
«ТИЖДЕНЬ». 

 
Така система дозволяє:  

- з одного боку, не заганяти себе в рамки жорсткого планування, не 
намагатися прописувати майбутнє занадто детально, складаючи плани на 
тиждень / місяць;  

- з іншого боку, не віддавати все «на волю хвиль», гарантувати собі, що 
потрібне завдання згадається в потрібний час, за рахунок регулярного 
перегляду розділів «ТИЖДЕНЬ» і «РІК». 

У розділі «ТИЖДЕНЬ» можуть перебувати наступні інструменти 
планування:  

- список завдань на найближчі кілька тижнів на окремій сторінці 
щоденника;  

 Раз на  
 тиждень 

  
Раз на  
   день 

 

День Тиждень Рік 
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- список завдань або приклеєні стікери в спеціальному розділі щоденника. 
При щоденному перегляді розділу стікери з «дозрілими» завданнями зручно 
переносити в наступаючий день в щоденнику;  

- оглядовий графік регулярних завдань;  
- дошка планування із завданнями на найближчі кілька тижнів;  
- в планінгу (розворот – тиждень, а не день, як в щоденнику) – список 

«гнучких» завдань на тиждень поруч із «жорсткою» сіткою часу або закладка з 
«гнучкими» завданнями. 

«Довгостроковий» розділ зазвичай більш простий. В крайньому випадку, 
це «стратегічна картонка», тобто просто закладка зі списком ключових цілей на 
найближчі півроку-рік. Крім того, «довгостроковий» розділ може містити:  

- план ключових заходів на рік (круглі столи, виставки, конференції, здача 
квартальних і річних звітів);  

- інформацію по критичні терміни ключових проектів – дата запуску 
пілотної версії корпоративної інформаційної системи, терміни переходу на нові 
стандарти звітності і т.п.; список невеликих завдань з далеким терміном 
виконання («в кінці січня уточнити з Івановим ...»), якщо ці завдання не 
влучили в контекстні розділи щоденника; графік днів народження, пам’ятних 
дат і т.п. 

Принцип «День - Тиждень» на дошці планування 
Як зробити терміни виконання завдань максимально наочними для всіх 

співробітників? Зазвичай для цього намагаються використовувати дошку 
планування з жорстким календарним графіком року, на якому за допомогою 
різнокольорових магнітів можна відзначати різні події і заходи. Але, на жаль, 
така дошка рідко використовується активно. Причина в наступному: будь-яка 
зміна планів - і магнітики доведеться переміщати туди-сюди, що вкрай 
незручно. Жорсткий план не витримує зіткнення з непередбачуваністю 
обставин.  

Більш гнучкий підхід дасть дошка планування за принципом «День-
Тиждень», описаний у попередньому розділі. Виглядати вона може наступним 
чином – див. Рис Дошка планування за принципом «День-Тиждень». Стовпці на 
дошці – співробітники; рядки – горизонти планування. Наприклад, на перетині 
рядка «День» і шпальти «Іванов» знаходяться стікери із завданнями цього 
співробітника на сьогодні. Увечері, при плануванні наступного дня, 
співробітник або його керівник перегляне стікери з перетину стовпчика 
«Іванов» і рядку «Тиждень» та якісь з них перенесе в розділ «День». Так само 
раз на тиждень буде переглянутий розділ «Рік / Місяць». 



44 

Дошка планування за принципом «День-Тиждень» 
 
4.8. Результатно-орієнтований список завдань 
При плануванні «гнучких» завдань, не прив’язаних до жорсткого часу 

виконання, рекомендую використовувати просту техніку – результатно-
орієнтований список.  

Використовуйте сильні, дієві дієслова та ясне формулювання результату. 
Адже представляти результат в голові і письмово зафіксувати його в енергійних 
формулюваннях - дві абсолютно різні речі. 

5. Планування дня 
5.1. Коли краще планувати робочий день? 
Планувати робочий день можна як з ранку, так і з вечора.  
Планувати день з вечора – добре закривається минулий робочий день, 

легше перейти в режим неробочого часу і відпочинку, новий день починається з 
досить ясної і певної картини майбутніх справ, а не з хаосу. Зручно в більш 
стабільній і передбачуваній діяльності.  

Планувати день з ранку – добре поєднується з рішенням «уточнюючих 
завдань», тобто узгодженням (або підтвердженням) часу зустрічей, роздачею 
доручень і уточнюючої інформації підлеглим і т.п. Зручно в менш 
передбачуваній діяльності, коли значимість «уточнюючих завдань» є вищою. 

У будь-якому разі, з вечора чи з ранку планувався день – до плану ні в 
якому разі не можна ставитися як до закону. План повинен постійно 
коректуватися при зміні обставин. Часу на це буде потрібно максимум 5-7 
хвилин протягом дня. А заощадить грамотне планування – години, а іноді і 
тижні, звільнені від зайвої роботи. 

5.2. Три типи завдань у плануванні дня 
При плануванні дня ми маємо справу з трьома типами завдань:  

- «жорсткі» зустрічі – прив’язані до конкретного моменту часу 
(«презентація о 12.00»);  

Іванов Петров Федорів 
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Місяць 
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- «Гнучкі» завдання – не прив’язані до жорсткого часу («дізнатися час 
презентації»). Гнучкі» не означає «необов’язкові» і не означає «не мають 
терміну виконання» - у цієї задачі може бути термін, але немає конкретного 
моменту часу, в який ви повинні її вирішувати;  

- «Бюджетні» завдання – великі пріоритетні завдання, у яких немає 
жорсткого терміну виконання, але які вимагають досить великого ресурсу часу 
(«підготуватися до презентації - 2 години»). 

Така класифікація допомагає оптимально поєднувати жорстке і гнучке 
планування. Зустрічі плануються жорстко, а «гнучкі» завдання – більш м’яко. 

5.3. Алгоритм планування дня 
Пріоритезувати список завдань фактично є гнучким планом, оскільки 

хоча він і не прив’язує завдання до жорсткого часу виконання, але диктує 
послідовність виконання завдань. Спочатку – уточнюючі, потім – життєво 
важливі, і наостанок, якщо залишиться час – всі інші. 

Найбільш «часомісткі» з пріоритетних завдань варто оцінити на предмет 
необхідного часу для їх виконання. Іншими словами, не запланувати жорсткий 
термін їх виконання, а забюджетувати деякий ресурс часу на них – годину, 
півтори години іт.п.  

Бюджетувати має сенс завдання тривалістю від 45-60 хвилин. Природно, 
при бюджетуванні ви не завжди зможете точно передбачити тривалість 
виконання роботи. Нічого страшного, точність ваших прогнозів з часом буде 
підвищуватися. Краще неточна оцінка тривалості роботи, ніж ніякої оцінки. Як 
тільки ви почнете бюджетувати час, вам доведеться набагато більш жорстко і 
реалістично дивитися на свій список завдань – але зате і відсоток його 
фактичного виконання зростатиме. Останній елемент плану дня: графік 
«жорстких» зустрічей, прив’язаних до конкретного часу. Яким би не було 
хаотичним і непередбачуваним життя навколо нас, по тому, наскільки ви 
пунктуальні, люди будуть судити про те, наскільки організовано і 
відповідально ви будете виконувати надалі свої ділові зобов’язання. 

Щоб нікуди не спізнюватися, при плануванні зустрічей обов’язково 
закладайте резерви часу на:  

- дорогу, що особливо актуально у великих містах (потрібен додатковий 
резерв на пробки);  

- допоміжні справи (увійшов, підготувався; склав ноутбук в портфель, 
одягнувся);  

- організаційні нестиковки, наприклад контрольно-пропускний режим 
(тобто не замовлена перепустка, охоронець на вахті, вдумливо і ґрунтовно 
вписує ваші паспортні дані), плутанина в провулках, адресах тощо. 

План дня буде виглядати приблизно так: 
9.00–9.30   
9.30–10.00  Нагадати Семеновій про № 1 
10.00–10.30   
10.30–11.00   
11.00–11.30  Підготуватися до презентації 
11.30–12.00   
12.00–12.30  Зібрати дані по адм. послугах 

Нарада 
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12.30–13.00  Звіт по проекту А 
13.00–13.30  Пообідати 
13.30–14.00  Запросити інформацію в центрі 

ІТ 
14.00–14.30   
14.30–15.00   
15.00–15.30   
15.30–16.00   
16.00–16.30   
16.30–17.00   
17.00–17.30   
17.30–18.00   
Після 18.00   

 
Зліва - «жорсткі» зустрічі, причому не просто списком, а з наочною 

прив’язкою до сітки часу. Праворуч – список «гнучких» завдань, найбільш 
пріоритетні з них виділені напівжирним шрифтом. Для двох із трьох 
пріоритетних завдань «забюджетовано» час. Завдяки наочності у лівій частині 
плану ми відразу бачимо ділянки часу, в які можемо виконувати «бюджетні» 
завдання. При цьому добре видно, чи вистачить на них часу.  

Зверніть увагу; в цьому плані дня багато «повітря», ми не намагаємося 
розписати всі завдання за часом. Завдяки цьому план стійкий до будь-яких 
зовнішніх перешкод. Якщо з’являється нове завдання, ми просто дописуємо 
його в «гнучкий» список, оцінюємо пріоритетність і запускаємо виконання. 

 
6. Самомотивація і принципи ефективного відпочинку 
6.1. Самомотивація 

Хто хоче – шукає способи.  
Хто не хоче – причини.  

Народна мудрість.  
Як би сильно ми не любили свою роботу, деякі з наших справ бувають 

досить важкі і не завжди приємні. Як «мотивувати» себе на виконання таких 
справ? Як грамотно «включитися» у виконання складного завдання, щоб 
витратити на нього менше сил і енергії?  

В Україні ця проблема особливо гостра. Всі ми виховані на казках, в яких 
потрібний результат з’являється «за велінням щуки». Але, на жаль, однією 
тільки удачі зазвичай недостатньо. Для досягнення успіху потрібна серйозна, 
довга, наполеглива праця. Але довга і наполеглива праця не зобов’язана бути 
нудною і «несмачною». У найскладніші, неприємні і енергоємні справи можна 
вдихнути додатковий інтерес і мотивацію.  

Згадайте, чи доводилося вам на роботі відчувати себе втомленим і 
виснаженим, втратившим всякий смак навіть до улюбленої справи? Якщо «так» 
- ви не самотні. Це загальна проблема в наш час. У японській мові вона навіть 
народила спеціальне слово «кароші» - «смерть від перевтоми на роботі». У 
грамотному особистому тайм-менеджменті важлива не тільки кількість часу, 

Презентація 
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але і якість. Тому варто задуматися про те, як організований ваш відпочинок, 
відновлення вашого енергетичного ресурсу.  

6.2. Робоче навантаження: типові помилки 
1. Відпочинок відбувається стихійно, не планується і не організовується 
свідомо. 

2. Відпочинок не ритмічний, немає чітких правил – з якою частотою і 
скільки часу відпочиваємо. 

3. Немає продуманих грамотних сценаріїв відпочинку. 
Спробуйте згадати: як розподілялися ваші перерви на відпочинок протягом 

вчорашнього робочого дня? 
Швидше за все відпочинок складався «стихійно». Відволікся на кілька 

хвилин на цікаву дискусію в Інтернеті; подзвонив знайомий – переговорив з 
ним; вийшов покурити; закрив очі і помріяв; випив чашку кави. У такого 
«стихійного» відпочинку є ряд мінусів. В першу чергу – він не ритмічний, а 
людина – істота біологічна, яка звикла до різних ритмів. Тому перший принцип, 
якого рекомендую дотримуватися при організації відпочинку протягом 
робочого дня – ритмічність. Простіше кажучи: використовуйте невеликий 
запланований відпочинок через певні проміжки часу. 

6.3. Принципи ефективного відпочинку 
Як правило, оптимальний режим – приблизно 5 хвилин відпочинку через 

кожну годину. Можливо – 10 хвилин через 1,5 години. Тривалість від години до 
півтори - найбільш комфортний для людини інтервал безперервної роботи. 
Згадайте школу і ВНЗ: урок - 45 хвилин, «пара» - 1,5 години. Як би не був 
завантажений ваш робочий день, який би «аврал» ні панував в кабінеті – все 
одно виділіть ці 5 хвилин на годину. Інвестуйте час в ці п’ятихвилинки 
відпочинку, робота без них вкрай неефективна.  
Принципи ефективного відпочинку 
1. Ритмічність: 5 хвилин на годину. 
2. Максимальне перемикання. 
3. Максимальна зміна контексту. 

«Максимальне переключення» у відпочинку 
Протягом дня відпочивати необхідно ритмічно, п’ять хвилин на годину. 

Але як саме ви відпочиваєте протягом робочого дня, чим наповнюєте ці 
п’ятихвилинки, які сценарії відпочинку використовуєте? У кожного з нас 
зазвичай є кілька таких типових сценаріїв. Наприклад:  

- подзвоню знайомому;  
- вийду покурю;  
- подивлюся що-небудь цікаве в Інтернеті;  
- поллю квіти;  
- вип’ю чашку чаю тощо. 
Давайте спробуємо оцінити ступінь «перемикання», які дають різні 

сценарії, за п’ятибальною шкалою.  
На 1 бал. Залишаючись на тому ж робочому місці, в тій самій позі 

(сидячи), дивлячись у той самий комп’ютер, напружуючи той самий інтелект – 
почитати щось «не по роботі» в Інтернеті. 
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На 2 бали. Залишаючись на тому самому робочому місці, відвернувшись 
від комп’ютера поговорити з колегою на неробочі теми.  

На 3 бали. Дійти до «курилки» і обговорити там з колегами робочі й 
неробочі питання; випити чаю з колегами. Ми змінили місце розташування, 
можливо – змінили теми, якими «спантеличений» наш мозок.  

На 4 бали. Вийти з офісу на вулицю, помилуватися на синє небо і зелені 
дерева, повністю відключитися від «офісного» середовища.  

На 5 балів. Вийти на вулицю, зробити кілька простих вправ, що 
дозволяють «розім’яти» суглоби, дати відпочинок втомленим від монітора 
очам, повністю забути про всі робочі проблеми. Чим сильніше буде 
перемикання під час п’ятихвилинного відпочинку, тим краще ви відпочинете і 
відновите сили. Обов’язково залишіть робоче місце, зробіть «фізкультурну 
паузу». Якщо немає можливості вийти на вулицю – пройдіться по коридору. 
Якщо працювали з людьми – побудьте на самоті; якщо аналізували цифри – 
зателефонуйте хорошому знайомому і обговоріть щось емоційно-приємне. 
Рекомендую також зробити декілька простих фізичних вправ: нахилів, 
присідань і т.п. Це прекрасно відновить ваші сили і енергію для роботи!  

Відомий поет радянської доби Володимир Маяковський, який добре знав 
і підтримував рух наукової організації праці, висловив принцип максимального 
перемикання в простому гаслі:  

Товарищ, запомни правило простое,  
Работаешь — сидя,  
Отдыхай — стоя! 

7. ТМ: меню 
7.1. «Нарізка слона» 

 
Чим менш жорсткий термін виконання у завдання і 
чим вона при цьому крупніше, тим важче, як 
правило, змусити себе її виконати. Особливо це 
стосується дуже великих завдань, в термінології 
тайм-менеджменту - «слонів».  

 
 
 
 

Наприклад:  
- написання магістерської роботи,  
- дисертації;  
- розробка бізнес-плану розвитку регіону;  
- ремонт у будинку;  
- вивчення іноземної мови;  
- поліпшення своєї фізичної форми. 
Головна наша проблема при роботі зі «слонами» - схильність українців до 

глобалізації, укрупнення завдань. Єдиний спосіб побороти цю пристрасть до 
глобалізації та все-таки «з’їсти слона» - розрізати його на маленькі вимірні 
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«біфштекси» і щодня з’їдати один такий біфштекс. При цьому важливо нарізати 
«слона» на такі «біфштекси», кожен з яких дійсно наближає вас до поїдання 
«слона». 

Приклади «нарізки слона» 
Наприклад, англійська мова.  
«Біфштекси»: в тиждень вивчити певну кількість слів, подивитися 

стільки-то фільмів мовою, стільки-то годин поспілкуватися з носіями мови на 
інтернет-форумах. Але не «вивчати граматику» - її можна вивчати нескінченно, 
анітрохи не поліпшивши при цьому знання мови. 

Невірно Вірно 

Прочитати сторінку правил 
дорожнього руху 

Прочитати одну екзаменаційну картку 

Вивчити нове граматичне правило Поспілкуватися 15 хв. з носієм мови 

Прочитати нову статтю про фітнес Зробити 50 віджимань 

Інший приклад: отримання водійських прав. Ефективні «біфштекси»: 
«вирішити стільки-то екзаменаційних карток»; «проїздити стільки-то годин». 
Але не «вивчати правила дорожнього руху» - вивчати їх можна до 
нескінченності, і в дії цьому немає ніякого «наближення до слона». Адже для 
складання теоретичного іспиту досить просто повирішувати завдання 
екзаменаційних карток, а для орієнтації на дорозі реально потрібно пам’ятати 
не всі правила дорожнього руху, а 3-4 ключових принципи (на кшталт 
«перешкода справа») і кілька основних дорожніх знаків. 

7.2. Особисті нагороди і покарання 
Мало грамотно структурувати неприємні справи і розділити їх на 

«біфштекси». Бажано створити для себе додаткову мотивацію на ритмічне, 
регулярне поживу цих «біфштексів». Один із способів – почати кількісно 
вимірювати ваші результати. Наприклад, щодня відзначати кількість вивчених 

Хв
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Час на «слона» 
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англійських слів, кількість виконаних присідань-віджимань тощо. Можна 
вимірювати не тільки результати, але і кількість часу, витраченого, наприклад, 
на «слонову завдання». У кожному разі, результати ви вимірюєте або час, 
необхідно щодня фіксувати цей кількісний показник на графіку. 

Людина влаштована так, що сама фіксація кількісного показника вже 
підштовхує до дій в потрібному напрямку. Просто почніть враховувати витрати 
часу на неприємне завдання - і воно саме почне вирішуватися швидше. 

Нарешті, іноді корисно помістити себе в «місцевість смерті». Стародавні 
китайські полководці говорили: «Щоб гарантувати перемогу, помісти солдатів 
у місцевість смерті – спали їхні кораблі». Наприклад, дайте публічну обіцянку, 
як президент Франції Шарль де Голль, який вийшов у приймальню і 
привселюдно оголосив: «З сьогоднішнього дня я, генерал де Голль, кидаю 
курити». «Місцевістю смерті» може бути, зокрема, цейтнот – ситуація жорсткої 
нестачі часу. Люди деяких психологічних типів інтуїтивно відчувають, що в 
цейтноті вони більш ефективні, і штучно заганяють себе в таку ситуацію. 
Нічого поганого в цьому немає, але для зниження ваших ризиків та підвищення 
якості результату рекомендую заміняти великий цейтнот на кілька маленьких. 
Наприклад, використовувати невелику «місцевість смерті» у вигляді терміну 
здачі звіту, а маленьку – у вигляді наради у керівника.  

У деяких організаціях прийняті два види крайніх термінів. Перший - 
deadline, «лінія смерті», термін здачі проекту. Другий - redline, «червона лінія», 
термін здачі проекту всередині організації. Між «червоною лінією» і «лінією 
смерті» обов’язково має залишатися резерв. За порушення redline передбачені 
штрафні санкції. Таким чином, співробітники стають вмотивованими, при 
цьому не піддаючи ризику зобов’язання перед керівництвом. 

7.3. Поїдання «жаб» 
Бувають в нашому житті справи, що 

вимагають, зовсім небагато часу, але неприємні. 
Зателефонувати недружелюбному колезі; викликати, 
нарешті, сантехніка; попросити «шефа» про 
преміювання тощо. У тайм-менеджменті такі 
завдання називаються «жабами». 

«Жаби» часто подовгу відкладаються і 
загрожують перерости у великі неприємності. 
Прикро виходить: завдання, що вимагало 5 хвилин, 
відкладалася тижнями і тому переросли в проблему, 

на вирішення якої доведеться витратити багато годин. У іспанців є приказка: 
«Щоранку з’їдай жабу». Дійсно, почавши день з поїдання однієї «жаби», ви 
весь день ходите бадьорий і радісний. Про інших «жаб» ви не згадуєте – вони 
залишилися на наступні дні. І навпаки, якщо вранці «жабу» не з’їсти - вона 
буде весь день маячити десь на горизонті і отруювати життя. Крупне неприємне 
завдання буває легше вирішити, розбивши його на велику кількість дрібних 
«жаб». 
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7.4. Таблиця «біфштексів» і «жаб» 
Простий спосіб звести воєдино всіх ваших «слонів» і «жаб», щодня 

мотивувати себе на виконання потрібних завдань – завести таблицю регулярних 
справ. Виглядає вона приблизно так: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Зліва виписані всі ваші щоденні «біфштекси» і «жаби». Праворуч ви 

щодня відзначаєте їх виконання або невиконання. Якщо якась робота сьогодні 
не передбачалася – залишайте порожнє місце. Якщо передбачалася, але не 
виконана – ставте прочерк. Якщо виконана – ставте галочку.  

Нічого особливо страшного в прочерку немає, але як тільки з якоїсь графі 
їх стане занадто багато – це дасть вам тривожний сигнал.  

Цю таблицю необхідно повісити на видне місце над робочим столом або 
вклеїти в ваш щоденник. Важливо, щоб вона потрапляла вам на очі кілька разів 
на день. У мене, наприклад, таблиця щоденних справ висить на внутрішній 
стороні дверцят шафи з одягом. Таким чином, я бачу таблицю як мінімум два 
рази на день – одягаючись вранці і знімаючи костюм ввечері.  

Поруч з цією таблицею корисно виписати кілька «проміжних радостей». 
Наприклад, перерахуйте приємні для вас нетермінові покупки і домовтеся з 
самим собою: «за кожні наступні 15 галочок в графі – купую наступну приємну 
річ». Ви будете здивовані тим, наскільки швидше стали просуватися ваші 
довгострокові справи. 

7.4. Метод швейцарського сиру 
 
Як втягнутися у виконання завдання, якщо 
вона досить складна і енергоємна? Адже чим 
складніше виконуване нами завдання, тим 
вищий рівень «включеності», залученості 
необхідний для роботи над ним. 
 
Витратити менше часу і сил на розкачку 

допоможе «метод швейцарського сиру». Спробуйте виконувати завдання не в 
логічному порядку, а в довільному, «вигризаючи» з різних місць маленькі 
шматочки – найбільш прості, приємні тощо. Наприклад, при підготовці звіту 
можна спочатку підібрати ілюстрації, написати кілька найбільш простих і 
зрозумілих для вас абзаців тощо. Через деякий час у вашому «сирі» 

Завдання Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Три нових 
англійських слова 

+  +  + 

Мінімум 50 
віджимань 

+ + + + + 

Холодне обливання +    + 
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утворюється стільки дірок, що «доїсти» його буде зовсім нескладно. «Завтра 
оформлю титульний лист докторської дисертації», Так написала одна з 
учасниць відкритого тренінгу в Новосибірську в анкеті зворотного зв'язку, 
відповідаючи на запитання «Три простих кроки, які я зроблю вже в найближчі 
дні». Хороший приклад того, як в самій великій і складній справі можна знайти 
якийсь простий початок. 

7.6. Календарик-пінарик 
Найпростіший спосіб самомотивації винайшов учасник ТМ-спільноти 

Дмитро Литвак. Назва «календарик-пінарик» походить від слова «пінати». 
Виглядає він так (див. рис.).  

Над календарем зображені прожиті роки, внизу – майбутні. Ви берете 
олівець і з толком, з відчуттям, з розстановкою один за іншим викреслюєте 
прожиті роки. Можна – з ліричними спогадами. Потім в такий же спосіб 
викреслюєте прожиті дні і місяці поточного року. Пінарик готовий до 
застосування.  

 
 
Щоранку, приступаючи до роботи, закреслюйте половину дня. У вечорі - 

другу половину. Тримайте пінарик на видному місці, заглядайте в нього 
частіше. Таким чином, ви матеріалізуєте час, щодня відчуваєте, як він йде. 
Ефект величезний, повірте. Вкладення часу – 15 хвилин на складання пінарика, 
і далі – 30 секунд вранці, 30 секунд ввечері на закреслення днів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Правила поваги до часу 
1. Вважай час, як гроші. Будь готовий до того, що за помилку в часі 
позбудешся грошей. 

2. Телефоном – термінове, решта – поштою. 
3. Все, що можеш - роби сам. Приходь не із запитанням, а з варіантами 
рішення. 

4. Не намагайся перекласти свою проблему на іншого. Будь готовий почути 
тверде «ні». 

5. Відправляючи e-mail, обов’язково вкажи актуальну тему листа і 
важливість. 

6. Перед тим, як смикнути колегу – подумай. Запиши питання, і задай 
декілька питань разом. 

7. Запізнення – зло. Але якщо вже спізнюєшся – попередь. 
8. Готуйся до планерці заздалегідь. Принось думки на папері. 
9. Отримавши від колеги інформацію (регламент, презентацію) – прочитай і 
збережи. Другого разу не буде. 

10. Активна увагу твого слухача триває 1,5 хвилини. Практикуй стислість, 
сестру таланту. 

11. У будь-якому запиті вказуй реальні терміни виконання. Не «завищуй» їх, 
як ціну на базарі. 

12. Критикуєш – пропонуй своє рішення. Критика без варіантів рішення – не 
приймається. 

13. Приходь рідко. Проси мало. Йди швидко. 
14. Точи сокиру. 

 
Додаток 2. Принцип Парето 
Принцип 80/20 свідчить, що невелика частка причин, докладених зусиль, 

відповідає за велику частку результатів, одержуваної послуги або заробленої 
винагороди. Наприклад, на отримання 80% результатів, що досягаються в 
роботі, у вас йде 20% всього витраченого часу. Виходить, що на практиці 4/5 
доданих вами зусиль не мають до одержуваного результату майже ніякого 
відношення.  

Таким чином, Принцип 80/20 стверджує, що диспропорція є невід’ємною 
властивістю співвідношення між причинами і результатами, що вкладаються і 
одержуваними засобами, і доданими зусиллями, і винагородою за них. Вираз 
«80/20» добре описує дану диспропорцію: 20% вкладених коштів відповідальні 
за 80% віддачі; 80% наслідків виникають з 20% причин, 20% зусиль дають 80% 
результатів. 

Безліч прикладів, що підтверджують справедливість Принципу 80/20, 
можна знайти в області бізнесу. 20% асортименту продукції дають зазвичай 
80% від загального обсягу продажів у грошовому вираженні, те ж саме можна 
сказати про 20% покупців і клієнтів. Крім того, 20% асортименту продукції або 
20% покупців зазвичай приносять компанії 80% прибутку.  
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Математична залежність, яка лягла в основу Принципу 80/20, була 
виявлена більше ста років тому, в 1897 році, італійським економістом 
Вільфредо Парето (1848-1923). Його відкриття називали по-різному, в тому 
числі принципом Парето, законом Парето, правилом 80/20, принципом 
найменшого зусилля, принципом дисбалансу. У цьому матеріалі ми будемо 
іменувати його Принципом 80/20. Принцип 80/20 зробив величезний, хоча і 
непомітний для широкої публіки, вплив на багатьох нині процвітаючих людей, 
особливо бізнесменів, ентузіастів-комп’ютерників, фахівців відділів технічного 
контролю і, таким чином, сприяв формуванню того світу, в якому ми зараз 
живемо. Тим не менш, принцип 80/20 залишається однією з найбільших 
таємниць нашого часу, і навіть ті деякі з обізнаних про нього, хто знає і 
застосовує його, використовують лише невелику частку його мощі.  

Вільфредо Парето розглядав розподіл багатства і доходів в Англії XIX 
століття. Він з’ясував, що більша частина доходів і матеріальних цінностей 
належить меншості людей у досліджених групах. Проте він також встановив 
два дуже примітних, на його думку, факти. Першим був той, що існує незмінне 
математичне співвідношення між чисельністю групи людей (у відсотках від 
загальної чисельності розглянутого населення) і часткою багатства або доходу, 
контрольованого цією групою. Іншими словами, якщо відомо, що 20% 
населення володіють 80% матеріальних цінностей, то можна з упевненістю 
сказати, що 10% населення мають приблизно 65% матеріальних цінностей, а 
5% населення - 50%. 

Іншою знахідкою Парето, яка захопила його, було те, що дана схема 
дисбалансу залишалася незмінною для статистичних даних, що відносяться до 
різних періодів часу і різним країнам. Будь то дані по Англії за будь-який 
період її історії або доступні Парето дані по інших країнах за різні періоди часу, 
з’ясовувалося, що схема знову і знову повторюється, причому з математичною 
точністю.  

См. http://uprav.biz/materials/lich/view/6858.html?next=1  
Додаток 3. Матриця Ейзенхауера 
Випишіть з Вашого тижневика / щоденника план одного дня. Що Ви 

робили, які завдання вирішили, з ким зустрічалися, хто Вам заважав працювати, 
скільки на це пішло часу? Розподіліть зроблене за чотирма квадрантам Матриці 
Ейзенхауера із зазначенням витраченого часу. Підрахуйте, як розподілився час 
по чотирьох квадрантам. 

 Термінові Нетермінові 
 
 

Важливі 
справи 

Квадрант I  
Вирішення криз  
Невідкладні завдання  
Проекти, у яких підходять 
терміни здачі 
 

Квадрант II  
Планування нових проектів 
Оцінка отриманих результатів 
Превентивні заходи 
Налагодження відносин 
Визначення нових перспектив, 
альтернативних проектів 

 
 

Неважливі 

Квадрант III 
Переривання, перерви  
Деякі телефонні дзвінки  

Квадрант IV 
Рутинна робота  
Деякі листи  

http://uprav.biz/materials/lich/view/6858.html?next=1
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справи Деякі наради  
Розгляд невідкладних матеріалів  
Громадська діяльність 

Деякі телефонні дзвінки 
«Поглиначі» часу  
Розваги 

Квадрант I  
Це ті справи, які потребують негайного вирішення. Вони і термінові, і 

важливі. Вони так і кричать про себе: «Зроби! Прийми рішення! Відповідай на 
лист! Нарада! Приготуй доповідь!».  

Якщо квадрант I непропорційно розрісся, це означає, що терміни і дати 
керують Вами, а не Ви своїм життям. У Вас відсутній стратегічний підхід до 
проблеми. Керівник, та й просто людина, що потрапила в таку ситуацію, 
знаходиться під щоденним Дамокловим мечем стресу, викликаного 
невиліковною кризовою ситуацією.  

У Вас немає ні часу, ні сил обміркувати перспективні плани, підготувати 
пропозиції про нову послугу, продукт, Ваші колеги, відносинами з якими Ви 
так дорожите, забули, як Ви виглядаєте. Ви наздоганяєте поїзд і в один 
прекрасний момент опинитеся на порожньому пероні з розривом серця. Ви 
неправильно розставили пріоритети, не вмієте делегувати обов’язки, не 
довіряєте своїм співробітникам, тягнете всі навантаження на себе. При такому 
стані речей Вам важко розраховувати на підвищення, тому у Вас немає думки, 
бачення майбутнього організації, Ви повністю зайняті важливими проблемами 
сьогоднішнього дня.  

Навчитися делегувати обов’язки, виховувати собі заступника, дублера, 
якщо хочете, який замінить Вас за необхідності. Підготувати лист обов’язків, 
які Ваші співробітники можуть виконувати замість Вас. Переглянути лист 
пріоритетів. Перенести центр тяжіння Вашої діяльності в квадрант II.  

Квадрант II 
Важливо, однак не терміново – прекрасна філософія! Якщо Вам вдалося 

так розподілити час, що квадрант II виявився найбільш заповненим справами, 
Вас можна щиро привітати! 

Ви прекрасно вмієте «відокремлювати зерно від полови», 
концентруючись на головному, маєте свій погляд на все, оскільки у Вас 
достатньо часу спокійно розміркувати про поточні і майбутні проекти. У Вас 
хороші ділові відносини з Вашими колегами, Вам є до кого звернутися з 
питанням і за консультацією, якщо це потрібно.  

Ваша система встановлення пріоритетів добре підходить для Вашої 
конкретної діяльності. Ви вмієте делегувати обов’язки і не витрачаєте час на 
вирішення чужих проблем.  

Квадрант III  
Неважливо, однак терміново? Несуттєві дрібниці, короткострокові цілі, 

сьогочасні інтереси і проблеми. 
Вам не здається, що Вами затикають всі дірки? Або Ви це так самі 

влаштували? Чому Ви виконуєте саму неважливу частину роботи? Хто за Вас 
робить інше? Якщо до того ж друге місце по витраченому часу в Вашій матриці 
займає квадрант IV, то Ви перший кандидат на звільнення.  
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В силу якихось причин Ви з усіх своїх посадових обов’язків вибрали 
тільки неважливі. Причому Ви самі визначили, що для Вас є основною 
справою, і що - суєта суєт. Якщо Ви самі визнаєте, що витрачаєте час на 
виконання неважливих завдань, то чому Ви так робите? У Вас немає ні чітких 
цілей, ні планів як на найближчий час, так і на довгострокову перспективу. Це 
схоже на саботаж, причому постраждаєте від нього насамперед Ви самі.  

Якщо Ви збираєтеся пошукати собі інше місце роботи, подумайте 
спочатку, на яку рекомендацію від Вашого теперішнього керівництва Ви 
можете розраховувати при такому трудовому ентузіазмі? Напевно, доцільніше 
привести в порядок справи на справжньому місці роботи, щоб Ваш керівник 
відпускав Вас зі сльозами на очах і обіцянкою прийняти, як тільки Ви захочете 
повернутися назад. Для цього необхідно «просто» перенести центр тяжіння 
Ваших справ у квадрант II, стати незамінним і дійсно потрібним 
співробітником. Для цього треба негайно переглянути лист пріоритетів, графіки 
виконання завдань, освоїти всі техніки економії часу. Вам відступати нікуди, 
Ви в кризі, яка може закінчитися плачевно!  

Квадрант IV 
Неважливі і нетермінові справи. За що Вам платять зарплату? Вам не 

шкода витрачати своє життя на виконання нікчемних справ? Коментарі зайві. 
См. Http://www.college.ru/timemanagement/page6.html 

http://www.college.ru/timemanagement/page6.html
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3. Алюшина Н О. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності 
державного службовця : метод. рекомендац. з дистанц. курсу / Н.О. 
Алюшина. – К. : НАДУ, 2013. – 40 с. 
Інтернет-ресурси:  

4. Алан Лакейн. Искусство планировать. – 
http://alyushina.com./library/page/2/  

5. Апекс Левитас. Система управления временем Б. Франклина. – 
http://alyushina.com./library/page/1/  

6. Олександр Горбачев, Дмитрик Котлеев. Microsoft Outlook – органайзер 
для руководителей. – http://alyushina.com./library/page/2/  

7. Братан Трейси. Результативный тайм-менеджмент. – 
http://alyushina.com./library/page/3/  

8. Братан Трейси. Управляй свом временем и удвой результаты. – 
http://alyushina.com./library/page/3/  

9. Виктор Дельцов. Почему мне не хватает времени. – 
http://alyushina.com./library/page/1/  

10. Глеб Архангельский. Корпоративный тайм-менеджмент. – 
http://alyushina.com./library/page/1/  

11. Даниил Гранин. Эта странная жизнь. – http://alyushina.com./library/page/2/  
12. Даниил Гранин. Эта странная жизнь. – http://alyushina.com./library/page/3/  
13. Джим Рон. Сезонность времени. – http://alyushina.com./library/page/1/  
14. Джин Ягер. Творческое управление временем. – 

http://alyushina.com./library/page/3/  
15. Джон Кант Организуй себя http://alyushina.com./library/page/2/  
16. Джулия Моргенстерн. Тайм-менеджмент. Искусство планирования и 

управления своим временем и своей жизнью. – 
http://alyushina.com./library/page/2/  

17. Добротворский И. Л. Самоменеджмент: Эффективные технологии: 
Практическое руководство для решения повседневных проблем. – 
http://alyushina.com./library/page/2/  

18. Дунган Тодд. 8 ловушек времени. – http://alyushina.com./library/page/1/  
19. Кови Стивен Р., Меррилл Ребекка, Меррилл Роджер. – Главное прежде 

всего http://alyushina.com./library/page/1/  
20. Копейкин А. Л. Управляй временем. – http://alyushina.com./library/page/1/  
21. Лакейн А. Как взять под контроль свою жизнь и свое время. – 

http://alyushina.com./library/page/2/  

http://alyushina.com./library/page/2/
http://alyushina.com./library/page/1/
http://alyushina.com./library/page/2/
http://alyushina.com./library/page/3/
http://alyushina.com./library/page/3/
http://alyushina.com./library/page/1/
http://alyushina.com./library/page/1/
http://alyushina.com./library/page/2/
http://alyushina.com./library/page/3/
http://alyushina.com./library/page/1/
http://alyushina.com./library/page/3/
http://alyushina.com./library/page/2/
http://alyushina.com./library/page/2/
http://alyushina.com./library/page/2/
http://alyushina.com./library/page/1/
http://alyushina.com./library/page/1/
http://alyushina.com./library/page/1/
http://alyushina.com./library/page/2/
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22. Лотар Зайверт. – Если спешишь - не торопись 
http://alyushina.com./library/page/3/  

23. Людмила Образцова. Время – деньги. Как управлять своим временем. – 
http://alyushina.com./library/page/2/  

24. Наталья Еремич. Тайм-менеджмент для женщин. Как все успевать. – 
http://alyushina.com./library/page/3/  

25. Ольга Азарова. Тайм-менеджмент за 30 минут. – 
http://alyushina.com./library/page/3/  

26. Он-лайн бібліотека з психології та саморозвитку, розділ «Управління 
часом». – http://www.koob.ru/time. 

27. Памела Дод и Даг Санхайм. 25 лучших приемов и способов тайм-
менеджмента. – http://alyushina.com./library/page/1/  

28. Ричард Брэнсон. Теряя невинность. – http://alyushina.com./library/page/3/  
29. Ричард Роббинс. Психология успеха достижения цели. – 

http://alyushina.com./library/page/2/  
30. Роберт Э. Диттмер. Как управлять своим временем. – 

http://alyushina.com./library/page/2/  
31. Сайт компанії ТОВ «Організація Часу», розділ «Публікації». – 

http://www.improvement.ru./3katalog.shtm. 
32. Франсуа Жюльен. Трактат об эффективности. – 

http://alyushina.com./library/page/1/  
33. http://www.improvement.ru/3katalog.shtm Каталог материалов сайта 

«Организация времени». Все самое новое — в статьях участников ТМ-
сообщества.  

34. http://www.koob.ru/time/ Онлайн библиотека. Статьи и книги по 
тайменеджменту.  

35. http://www.i-u.ru/biblio/archive/time%5Fmenedjment/  Библиотека русского 
гуманитарного интернет-университета. Гранин Д. Сборник статей по 
тайм-менеджменту.  

36. http://www.ubo.ru/articles/?cat=118 Статьи по тайм-менеджменту.  

http://alyushina.com./library/page/3/
http://alyushina.com./library/page/2/
http://alyushina.com./library/page/3/
http://alyushina.com./library/page/3/
http://www.koob.ru/time
http://alyushina.com./library/page/1/
http://alyushina.com./library/page/3/
http://alyushina.com./library/page/2/
http://alyushina.com./library/page/2/
http://www.improvement.ru./3katalog.shtm
http://alyushina.com./library/page/1/
http://www.improvement.ru/3katalog.shtm
http://www.koob.ru/time/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/time%5Fmenedjment/
http://www.ubo.ru/articles/?cat=118
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