
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Предмет, об’єкт, мета, завдання, зміст, функції «Тайм-менеджменту» 

2. Аналіз визначень тайм-менеджменту. 

3. Етапи розвитку тайм-менеджменту. 

4. Визначення і значення часу. 

5. Властивості і види часу. 

6. Атрибути часу. 

7. Індивідуальний фонд часу і його структура. 

8. Часова перспектива. Внутрішні концепції часу. 

9. Закон часу, як стратегічного ресурсу. 

10. Стратегії управління часом. 

11. Система управління часом. 

12. Основні підходи до управління часом. 

13. Компетентність людини в часі. 

14. Прийоми виконання розкладу при простому плануванні. 

15. Правила початку дня. 

16. Правила, що стосуються ходу дня. 

17. Графік працездатності. Само розвантаження. 

18. Види біоритмів: добові, тижневі, місячні, життєві цикли. Періоди життя. 

Значення 

використання біоритміки. 

19. Загальні рекомендації з організації режиму дня на основі біоритміки. 

Індивідуальний 

робочий стиль. 

20. Складання рамочного плану дня. 

21. Визначення поняття, сутність, задачі хронометражу часу. 

22. Алгоритм інвентаризації та аналізу часу. 

23. Зміна способів управління часом за допомогою поточної карти та поточної 

діаграми. 

24. Аналіз часових витрат з використанням карт і графіків Ганта. 

25. Картка щоденного обліку часу А.Гастєва.  



26. Облік часу П.М. Кєрженцева. АВС-хронометраж. Хронометраж за Г.А. 

Архангельским. 

27. Категорії витрат часу. Щоденний експрес-аналіз витрат часу з 

використанням органайзеру. 

28. Журнал часу. Органайзер, як ТМ-інструмент. 

29. Ментальні карти перешкод. Види перешкод досягнення цілей. 

30. Принципи планування. Пропорція Парето. 

31. Правило Л.Зайверта. 

32. Метод пріоритетного планування АВС. Критерії пріоритетності. 

Пріоритетність поточних задач. 

33. Пріоритет довгострокових цілей. 

34. Алгоритм планування дня. 

35. Метод простого планування. 

36. Метод пріоритетного планування. 

37. Метод «шести задач». 

38. Техніка планування «День-тиждень». 

39. Планування задач зі складною структурою. 

40. Техніка планування «Кайрос». 

41. Вибір інструментів для планування часу. 

42. Дошки планування. Щоденник. «Стратегічна картонка». 

43. Визначення понять «мета» і «цілепокладання». 

44. Класифікація цілей. Система цілей: довгострокові, середньострокові і 

поточні цілі. 

45. Основні аспекти цілепокладання. 

46. Пошук і формулювання цілей. Цілепокладання і процес досягнення мети. 

47. Помилки цілепокладання. 

48. Пріоритетність і термін досягнення цілей. Логічна підпорядкованість і 

гармонійність цілей. 

49. Раціональність і ступінь усвідомленості результату процесу цілепокладання.  

50. Деталізація і конструктивність цілей. Життєві цілі особистості. 

51. SMART-технологія постановки цілей (за Д. Доурденом). Проектна система 

постановки цілей (по Г. Архангельському). 



52. Алгоритм цілепокладання. Ключові сфери життя. Основні цінності 

особистості. Матриця 

«цілі-цінності». SWOT-аналіз особистості. Ресурсний аналіз «мета- засоби». 

Аналіз «метазадачі». 

53. Ситуаційний аналіз (за Л. Зайвертом). Постановка цілей: від загального до 

конкретного. 

54. Суть корпоративного тайм-менеджменту. 

55. Побудова системи корпоративного тайм-менеджменту. 

56. Корпоративний Тайм-менеджмент як сукупність технологій тайм-

менеджменту 

«вбудованих» у систему управління підприємством 

57. Тайм-менеджмент інструмент побудови всієї системи управління. 

58. Сутність і необхідність делегування. Справи що підлягають і що не 

підлягають делегуванню. 

59. Делегування, як спосіб економії витрат часу 

60. Система міжособистих комунікацій. 

61. Формалізація інформації та інформаційних потоків. Персональна система 

роботи з інформацією. Розвиток навичок і якостей лідера. Принципи лідерства. 

62. Стратегічний алгоритм лідерства. 

63. Типові помилки у використанні часу. 

64. Типові помилки в організації проведення нарад, зборів, переговорів. 

Визначення продуктивності «паперової роботи». 

65. Основні види й принципи професійно-кваліфікаційного розподілу та 

кооперації управлінської праці. 

66. Типові помилки при прийнятті рішень. 

67. Управління за результатами – основний спосіб самоуправління. Об’єкти 

вдосконалення в само менеджменті 

68. Суть поняття «результат», види ключових результатів. 

69. Особливості процесу управління за результатами. Ключовий результат. 

Види ключових результатів. 

70. Тайм-менеджмент організаціі. Організаційні зміни і розвиток організації. 

Управління 

змінами в організації. 



71. Сприйняття організаційних змін персоналом. 

72. Подолання опору організаційним змінам. 

73. Критерії і показники ефективності управління 


