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Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА 

Мета: розглянути напрями роботи менеджера та особливості їх 

здійснення 

Результати роботи менеджера залежать не тільки від діяльності 

колективу, який він очолює, і апарату управління, а також і від організації 

власної праці. 

Процес організації праці менеджера здійснюється на тій же основі, що і 

організація праці всього колективу. Організація праці базується на суспільних 

законах (закон розподілу праці, закон кооперації праці, закон переміни праці 

тощо) і суб'єктивних організаційних принципах (принцип ритмічності, 

принцип пропорційності, принцип безперервності тощо). Але у методах 

організацій управлінської праці є і особливості, що випливають із специфіки 

процесів управління організацією. Вони обумовлені відокремленням 

управлінської праці від праці виконавчої, яка є формою прояву розподілу 

праці у суспільстві. 

Змістом організації праці менеджера є науково обгрунтовані рішення 

таких питань, як розподіл і кооперація праці працівників у масштабі 

підрозділу чи підприємства в цілому, вибір раціональної системи і методів 

роботи, підбір і розстановка персоналу, організація робочих місць і створення 

ефективного виробничого середовища для працівників, використання засобів 

механізації управлінських робіт. їх конкретне рішення визначається методами 

і стилем керівництва менеджера, його загальноосвітнім і професійно- 

кваліфікаційним рівнем, удосконалення яких є одним із найважливіших 

завдань. 

Здійснюючи керівництво роботою організації менеджеру слід: 

• систематично брати участь у вирішенні виробничих завдань; 



Менеджмент 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

• вирішувати питання, які передбачені службовими повноваженнями; 

• регулярно спілкуватись з людьми, одержувати від них і передавати їм 

необхідну управлінську інформацію. 

Сукупність цих завдань визначає структуру робочого часу менеджера і 

основні напрями організації його праці. їх класифікація показана на рис. 1. 

 

Рис. 18.1. Організація праці менеджера  

Організація роботи з документами 

Серед найбільш трудомістких робіт одне з чільних місць посідає робота 

з документами. Незважаючи на нововведення в техніці та технології, вони не 

дають сьогодні відчутного зниження трудомісткості документування 

управлінської праці. За підрахунками спеціалістів, на роботу з документами 

працівники апарату управління витрачають від 30 до 70 % свого робочого 

часу. 

Через суттєві недоліки в технології документування виникають 

перевантаження працівників (наприклад, коли керівник намагається бути в 

курсі всіх питань і прагне охопити всю інформацію, його робоче місце стає 

"вузьким" в інформаційному пошуці). 

Які є шляхи раціоналізації роботи керівника з документами? 
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Перший шлях – це використання менеджером режиму "фільтрації" 

документів, які надходять, тобто відбір лише тих із них, за яким рішення може 

бути прийняте тільки ним самим. Попередній розподіл вхідної документації 

адресатом повинен здійснюватися в канцелярії, чи секретарем керівника 

відповідно до функцій та видів робіт у апараті управління. 

Другий шлях передбачає вдосконалення роботи з вихідними 

документами. Керівник повинен якомога більше делегувати право підпису 

документів відповідним виконавцям, звичайно, в межах існуючих 

законоположень, згідно раціонального розподілу прав та обов'язків між ними. 

У цьому випадку досягається подвійний ефект: він вивільнятиме свій час для 

інших важливих робіт і цим підвищуватиме ініціативність підлеглих. 

Третій шлях удосконалення роботи з документами – це підвищення 

швидкості індивідуальної роботи керівника з ними. Для цього він повинен 

володіти прийомами швидкою (динамічного) читання. Для керівника 

сучасного виробництва така потреба з'явилася давно. 

Ділові зустрічі – це цілеспрямований вид спілкування з метою 

вироблення рішень на основі аналізу міркувань і висловлювань їхніх 

учасників. 

До них належать наради, засідання, ділові бесіди і переговори. 

Існує певна відмінність між такими формами колективної роботи, як 

нарада, засідання і збори. 

Нарада – одна із самих дієвих форм залучення членів трудового 

колективу до розв'язання встановлених перед ним завдань, управління 

підприємством. Вона дає змогу керівнику впливати через її учасників на весь 

колектив підприємства. 

Засідання – це форма організації роботи постійно діючого органу 

(комітету, колеги, ради, комісії, групи). 

У більшості випадків проведення засідання передбачається статутом, 

хоча іноді засідання може проводитися за ініціативою керівника. 
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Збори – це спільна присутність у певному місці людей, які об'єднані 

конкретною метою (збори працівників підприємства, підрозділу, членів 

товариства та ін.). 

Керівники і спеціалісти витрачають до 20-30% свого робочого часу на 

ділові зустрічі. Однак, ділові зустрічі не завжди приносять очікуваний ефект 

через неправильну їхню організацію та технологію проведення 

(непідготовленість, велика кількість учасників, необгрунтована тривалість 

доповідей, незадовільне оформлення рішень тощо). 

Раціональна організація та проведення ділових зустрічей включає 

розробку плану зустрічей, відбір учасників, вибір місця і часу його 

проведення. 

План ділових зустрічей повинен розроблятися на певний період (місяць, 

квартал, рік), узгоджуватися зі всіма зацікавленими службами й посадовими 

особами, затверджуватися керівником і скеровуватися у всі підрозділи. Уже 

одна ця операція дозволяє впорядкувати частоту засідань, їхню тривалість, а 

також знімає проблему негайності скликання й непроінформованості 

учасників. Звичайно, наради можуть скликатися й раптово, але їхня кількість 

повинна бути дуже малою. Крім цього, план повинен містити перелік питань, 

які необхідно обговорити в процесі самої зустрічі. При підготовці зустрічі 

необхідно уважно визначити якісний і кількісний склад її учасників. До участі 

в нараді, наприклад, повинні залучатися особи, найбільш компетентні в її темі. 

Це не обов'язково мусять бути високопоставлені керівники. Замість них 

можуть бути запрошені спеціалісти, які відповідають за певну ділянку роботи, 

і цим не принижується авторитет керівника. 

При підготовці ділової зустрічі важливо за 2-5 днів до її початку 

повідомити учасників про порядок денний, теми доповідей, поширити список 

виступаючих шляхом оголошення по телефону чи іншим способом. 

Необхідно також вибрати місце й час проведення зустрічі, про які також 

треба повідомити учасників. Ділові зустрічі можуть проводитися як у кабінеті 
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керівника, так і в спеціально обладнаних приміщеннях, де є диктофони, засоби 

зв'язку, спеціальні столи. 

Після завершення організаційного етапу ділової зустрічі можна 

приступати до її проведення. Вона буде тим ефективніше, чим правильніше 

буде обрано головуючого, який визначить стиль роботи й регламент. 

Стиль роботи – це форма проведення зустрічі (бесіда, "мозкова атака" 

тощо). 

Регламент – це час, який передбачається витратити на всю зустріч, 

окремі виступи-доповіді та дебати і обговорення. 

Тривалість зустрічі доцільно встановлювати не більшою 120 хвилин з 

однією перервою після першої години роботи 5-10 хвилин. Це обумовлюється 

оптимальною тривалістю розумової діяльності людей, яка в середньому 

складає 40-45 хвилин. Дослідження показують, що активність учасників 

зустрічі зростає протягом 45 хвилин. У період між 45 і 90 хвилинами вона 

стабілізується, а з 90 до 120 хвилини спостерігається негативна активність 

учасників. 

Ділові зустрічі (наради) краще проводити у другій половині дня, що 

спонукатиме її учасників працювати швидко й ефективно, щоб не 

засиджуватися допізна. Як вже зазначалось людина має два піки підвищеної 

працездатності протягом дня: перший – приблизно з 9 до 12- 13 години й 

другий – між 16 і 18 годиною. Саме в другий пік і доцільно проводити наради. 

Що ж стосується частоти засідань, то краще провести дві наради на 

тиждень, тривалістю в півгодини кожну, ніж одну тривалістю в годину. 

На виступи-доповіді, як правило, слід відводити 10-25 хвилин, а на 

виступи в дебатах – до 3 хвилин. Якщо передбачити більше часу, то доповідачі 

можуть повторюватися в думках, відхилятися від теми, яка обговорюється. 

Регламенту повинен чітко дотримуватися кожний доповідач, незалежно від 

його рангу. 
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Для того, щоб переконатися в необхідності суворого дотримання 

регламенту ділових зустрічей, доцільно розрахувати в кожному конкретному 

випадку їхню ціну. Вона визначається наступним чином: фіксується число 

учасників і тривалість наради; визначається годинна тарифна ставка одного 

учасника; розраховується ціна, Ц, за формулою [5]: 

Ц = Н*Т*(1+І) Зсер. / Тсер., 

де Н – кількість учасників; 

Т – тривалість у годинах; 

І – коефіцієнт прихованих втрат, пов'язаних з участю в зустрічі (нараді); 

Зсер. – середньомісячна заробітна плата учасника зустрічі (наради); Тсер. – 

середнє число робочих годин учасника зустрічі в місяць. Необхідно завжди 

пам'ятати, що вміння виступати публічно – одна з невід'ємних рис здібного 

менеджера. Тому потрібно виховувати в собі лаконічність, уміння стисло 

формувати свої думки, а для цього треба добре знати обговорювану проблему. 

Обговорення питань ділових зустрічей закінчується прийняттям рішень, 

які фіксуються в протоколі. Досвід показує, що якщо за результатами, 

наприклад, наради не видано який-небудь директивний документ, якщо 

контроль виконання рішень налагоджено погано, необхідність у ній виникне 

знову. 

Організація прийому відвідувачів 

На прийомах відвідувачів керівник має можливість отримувати цінну 

інформацію про самих відвідувачів і про стан справ на тих ділянках, де вони 

працюють. Крім того, прийом відвідувачів із особистих питань відображає 

виконання керівником соціальної ролі організації чи підприємства, яку він 

уособлює. 

При вирішенні питань організації прийому відвідувачів необхідно 

пам'ятати одне важливе правило: час відвідувача не менш цінний, ніж час 

працівника апарату управління. Дотриманню цього правила сприяють: 
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• встановлення певних днів і годин прийому відвідувачів із 

службових та особистих питань; 

• інформування відвідувачів. 

Прийом відвідувачів із службових питань потрібно встановити протягом 

усього робочого тижня в певні години, наприклад, після обідньої перерви. Час 

для прийому відвідувачів із особистих питань краще визначити за днями 

тижня, поділивши ці обов'язки між заступниками. Робити це краще також у 

другій половині дня. 

У вдосконаленні практики прийому відвідувачів важливу роль відіграє 

їхнє інформаційне обслуговування. Відвідувачі повинні чітко знати, до кого 

вони повинні звертатися з певних питань, мати відповідну інформацію про хід 

виробництва, його перспективи, власні можливості росту тощо. Цю та іншу 

інформацію аналогічного змісту вони повинні отримувати з оголошень, 

стінних газет, наказів тощо. Тоді відпаде потреба у відвідуванні ними 

керівників із цих питань. 

Менеджмент вказує на використання таких порад керівником під час 

прийому відвідувачів: 

• створіть із самого початку зустрічі умови, які б спонукали до тривалої 

бесіди; 

• уточніть тему розмови перед її початком; 

• задавайте питання в такій формі, щоб вони не виводили з рівноваги 

співрозмовника; 

• надавайте можливість висловлюватися всім учасникам розмови; 

сформулюйте результати розмови в присутності співрозмовника. 

Уміння вести бесіду є однією з найважливіших ділових рис сучасного 

керівника. 

Завдання до уроку 

Напрями організації праці менеджера 
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