
78 Серія Економічні науки

Випуск 30. Частина 3. 2018

та Асоціацією кінотеатрів США – Національною асо-
ціацією власників кінотеатрів (NATO).

Висновки з проведеного дослідження. Вирішення 
організаційних та економіко-правових проблем вітчиз-
няного кінотеатрального прокату потребує удоскона-
лення державної політики щодо його розвитку з ура-
хуванням наявного потенціалу на основі адаптації 
позитивного світового досвіду, зокрема щодо ство-
рення інституційних умов функціонування кінотеа-
трального прокату відповідно до стратегії їх форму-
вання на основі: свідомого конструювання економічної 
організації за допомогою стратегічного планування і 
встановлення чітких пріоритетів; спонтанного інститу-
ційного пристосування до виникаючих проблем; засто-
сування положень теорії альянсів щодо інтеграційних 
процесів в управлінні, які орієнтовані на більш ефек-
тивне використання наявного потенціалу. 
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ  
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ 

У статті запропоновано методичний підхід до проведення оцінки результативності організаційних комунікацій на промисло-
вому підприємстві в процесі реалізації проектів розвитку за сферами управління (проектування та розроблення, виробництво, 
планування та реалізація замовлення, матеріальне забезпечення, зовнішня кооперація, технічний контроль, приймання та ви-
пробування готової продукції) на основі встановлених критеріїв оцінки, що дасть змогу визначити стабільність протікання про-
цесу організаційних комунікацій, визначити коригувальні дії з його удосконалення.
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Безчасный О.У. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ

В статье предложен методический подход к проведению оценки результативности организационных коммуникаций на про-
мышленном предприятии в процессе реализации проектов развития по сферам управления (проектирование и разработка, про-
изводство, планирование и реализация заказа, материальное обеспечение, внешняя кооперация, технический контроль, прием 
и испытания готовой продукции) на основе установленных критериев оценки, что позволит определить стабильность протекания 
процесса организационных коммуникаций, определить корректирующие действия по его усовершенствованию.
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Bezchasnyi O.Yu. ASSESSMENT OF THE RESULT OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATIONS ON INDUSTRIAL ENTERPRISE 
IN THE DEVELOPMENT PROJECT REALIZATION PROCESS

In the article proposes a methodical approach to the evaluation of the effectiveness of organizational communications at an industrial 
enterprise in the process of implementation of development projects in the areas of management: design and development, production, 
planning and implementation of orders, material support, external cooperation, technical control, acceptance and testing of finished 
products, on based on the established criteria for evaluation, which will determine the stability of the process of organizational commu-
nications, identify corrective They are improving it.
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Постановка проблеми. Система організаційних 

комунікацій має складний механізм процесів комуніка-
цій, що її утворюють. Упровадження проектів розвитку 
на підприємстві, що тривалий час функціонувало в уста-
леному порядку, де система комунікацій мала низький 
рівень біфуркацій через відсутність провокуючих чин-
ників, безперечно, вносить зміни в організацію управ-
ління. Нерідко задля досягнення встановленої мети 
розвитку, термінів її виконання порядок протікання 
комунікаційних процесів є спотвореним, а якість таких 
комунікацій – низькою або має шкідливий характер.

Тому проведення оцінки результативності таких 
процесів є актуальним завданням в умовах упрова-
дження проектів розвитку на промисловому підпри-
ємстві в розрізі таких сфер управління, як матері-
альне забезпечення, технічний контроль, зовнішня 
кооперація та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема-
тика дослідження комунікацій на підприємстві не є 
новою, як показав аналіз, питання визначення сут-
ності комунікацій, управління комунікаційним про-
цесом піднімалися в працях багатьох вітчизняних та 
зарубіжних учених. Проведення оцінки комуніка-
ційних процесів на підприємстві було досліджено в 
роботах [1–5], проте в цих наукових 
працях піднімалося питання оцінки 
маркетингових комунікацій, кому-
нікаційної політики та ін. Досить 
невирішеним питанням залиша-
ється розроблення підходу до оцінки 
саме організаційних комунікацій 
у процесі розвитку промислового 
підприємства.

Формулювання цілей статті. 
Метою статті є розроблення методич-
ного підходу до проведення оцінки 
результативності організаційних 
комунікацій на промисловому під-
приємстві в процесі реалізації проек-
тів розвитку за сферами управління.

Виклад основного матеріалу. Для 
визначення ефективності функці-
онування системи організаційних 
комунікацій на промисловому під-
приємстві в процесі впровадження 
та реалізації проектів розвитку на 
основі розроблених матриць повно-
важень, компетенцій та відповідаль-
ності за сферами виконання комуні-
каційних процесів працівниками та 
керівниками підприємства доцільно 
проводити оцінку результативності 
комунікаційних процесів між учас-
никами комунікацій за сферами:

1. Управління плануванням та 
реалізацією замовлення в межах 
реалізації проектів розвитку з виго-
товлення нового або удосконаленого 
виду продукції.

2. Управління проектуванням та 
розробленням нового або удосконале-
ного виду продукції.

3. Закупівлі (матеріали, сиро-
вина, необхідні ресурси для реаліза-
ції проектів розвитку промислового 
підприємства).

4. Зовнішня кооперація (передача 
на аутсорсинг стороннім організаці-
ями для виготовлення окремих вуз-
лів, деталей, конструкцій).

5. Управління виробництвом.
6. Управління невідповідностями, що виникають 

у процесі реалізації проектів розвитку під час виго-
товлення нового або удосконаленого виду продукції.

7. Проведення технічного контролю за кож-
ним етапом виробництва під час реалізації проектів 
розвитку.

8. Приймання та випробування готової продук-
ції / пуско-налагоджувальні роботи.

Для оцінки результативності кожного процесу 
організаційних комунікацій за переліченими сфе-
рами реалізації проектів розвитку промислового під-
приємства необхідно визначити:

1. Критерії оцінки.
2. Метод оцінювання.
3. Дані для оцінювання.
4. Оцінку критерію.
5. Фактичну оцінку.
6. Стабільність процесу.
На рис. 1 наведено схему визначення оцінки 

результативності організаційних комунікацій на 
промисловому підприємстві в процесі реалізації 
проектів розвитку. З рис. 1 видно, що для кожної 
сфери, де протікає процес організаційних комуніка-

Рис. 1. Підхід до визначення оцінки результативності  
організаційних комунікацій на промисловому підприємстві  

в процесі реалізації проектів розвитку

 

Організаційні комунікації за сферами 
реалізації проектів розвитку 

Управління плануванням та 
реалізацією замовлення 

Управління проектуванням та 
розробленням 

Закупівлі / управління 
матеріальним забезпеченням 

Управління зовнішньою 
кооперацією 

Управління виробництвом Управління невідповідностями в 
процесі виробництва 

Технічний контроль виробництва Приймання та випробування 
готової продукції 

Оцінка комунікаційного процесу 

Визначення критеріїв оцінки Метод оцінювання 

Формування даних для оцінювання Проведення оцінки критеріїв 

Встановлення фактичної оцінки 
критеріїв Оцінка стабільності процесу 

Комунікаційний процес протікає в умовах хаосу 

Комунікаційний процес стає контрольованим 

Комунікаційний процес перебуває на початку оптимізації 

Комунікаційний процес є керованим 

Комунікаційний процес протікає в умовах високої оптимізації 
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Таблиця 1
Оцінка процесу організаційних комунікацій С1 у сфері управління  

закупівлями / матеріальним забезпеченням під час реалізації проектів розвитку

Критерії Метод оцінювання Дані для оцінки Оцінка критерію

Кількість повернень / неякіс-
них закупівель

Кількість листів невід-
повідності, виписаних 
відділом технічного 
контролю

Більше 3 листів 1 – незадовільно

3 листи 2 – задовільно

2 листи 3 – достатньо

1 лист 4 – добре

жодного 5 – відмінно

Кількість простоїв виробни-
цтва та монтажу через відсут-
ність матеріалів

Аналізується кількість 
аркушів обліку помилок 
з цими відхиленням

Більше 5 днів 1 – незадовільно

Відхилення термінів до 5 днів 2 – задовільно

Відхилення термінів до 4 днів 3 – достатньо

Відхилення термінів до 2 днів 4 – добре

Відхилень немає 5 – відмінно

Дотримання норм витрат на 
закупівлю

Аналізується кількість 
аркушів обліку помилок 
з цими відхиленням

Відхилення понад 10% 1 – незадовільно

Відхилення від 6% до 10% 2 –задовільно

Відхилення від 6% до 3% 3 – достатньо

Відхилення до 3% 4 – добре

Відхилень немає 5 – відмінно

Кількість зауважень від вну-
трішніх споживачів

Перевіряється кількість 
Листів обліку помилок

Більше 3 зауважень 1 – незадовільно

3 зауваження 2 – задовільно

2 зауваження 3 – достатньо

1 зауваження 4 – добре

Зауважень немає 5 – відмінно

Стабільність процесу визначається як середнє арифметичне всіх критеріїв процесу

Якщо С1 ≤ 1,5 Процес протікає в умовах хаосу

Якщо 1,5 ≤ С1 ≤ 2,8 Процес стає контрольованим

Якщо 2,8 ≤ С1 ≤ 3,2 Початок оптимізації процесу

Якщо 3,2 ≤ С1 ≤ 4,2 Процес є керованим

Якщо 4,2 ≤ С1 ≤ 5 Процес протікає в умовах високої оптимізації

цій, необхідно визначити всі складники, що входять 
до блоку оцінки:

1. Процес організаційних комунікацій С1 у сфері 
управління закупівлями / матеріальним забезпечен-
ням під час реалізації проектів розвитку з вироб-
ництва нового або удосконаленого виду продукції. 
Оцінку процесу за визначеними складниками наве-
дено в табл. 1.

Критерії результативності:
– дотримання норм витрат на закупівлю;
– дотримання термінів забезпечення виробничих 

замовлень;
– кількість повернень / неякісних закупівель;
– кількість простоїв виробництва і монтажу через 

відсутність матеріалів;
– кількість зауважень від внутрішніх споживачів.
У реалізації проектів розвитку з виробництва 

нового або удосконаленого виду продукції визначені 
контрольні точки:

– термін обробки норм витрати ТМЦ;
– термін оплати рахунку;
– термін поставки ТМЦ на склад.
Результатом виконання цього процесу є якісний 

матеріал, доставлений у визначений термін.
2. Процес організаційних комунікацій С2 у сфері 

управління зовнішньою кооперацією (аутсорсинг) під 
час реалізації проектів розвитку з виробництва нового 
або удосконаленого виду продукції. Оцінку процесу 
за визначеними складниками наведено в табл. 2.

Критерії результативності:
– якість та комплектність продукції, що постав-

ляється, або послуг сторонньої організації;
– кількість продукції (окремих вузлів, деталей, 

конструкцій), виробленої сторонньою організацією, 
яка не пройшла вхідний контроль;

– дотримання термінів виконання робіт сторон-
ньою організацією;

– доопрацювання невідповідної продукції (окре-
мих вузлів, деталей, конструкцій), виробленої сто-
ронньою організацією, сума витрат на ремонт.

Розрахунок визначених критеріїв результатив-
ності процесу організаційних комунікацій у сфері 
управління зовнішньою кооперацією дасть змогу оці-
нити постачальників продукції (окремих вузлів, кон-
струкцій, агрегатів), ступінь довіри стороннім орга-
нізаціям, що виконують замовлення з виробництва 
такої продукції для потреб промислового підприєм-
ства, у процесі реалізації проектів розвитку з вироб-
ництва нового або удосконаленого виду продукції та 
дати оцінку виконавцям процесу.

3. Процес організаційних комунікацій С3 у сфері 
управління невідповідностями під час реалізації про-
ектів розвитку з виробництва нового або удосконале-
ного виду продукції. Оцінку процесу за визначеними 
складниками наведено в табл. 3.

Критерії результативності:
– кількість невиконаних коригувальних дій;
– дотримання термінів виконання призначених дій;
– повторюваність невідповідностей після вжитих 

коригувальних дій та призначених дій.
У процесі розвитку промислового підприємства 

процес організаційних комунікацій у сфері управ-
ління невідповідностями вважається результатив-
ним, якщо впроваджені коригувальні дії та запо-
біжні дії приводять до виключення або зниження 
до мінімуму невідповідності та не виникатимуть 
повторно. Визначення результативності виконаних 
коригувальних і запобіжних дій за тривалий період 
часу здійснюється шляхом порівняння з результа-
тами подальших перевірок.
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Таблиця 2

Оцінка процесу організаційних комунікацій С2 у сфері управління  
зовнішньою кооперацією під час реалізації проектів розвитку

Критерії Метод оцінювання Дані для оцінки Оцінка критерію

Якість продукції, що 
поставляється

Кількість листів невід-
повідності, виписаних 
службою якості

Більше 3 листів 1 – незадовільно

3 листи 2 – задовільно

2 листи 3 – достатньо

1 лист 4 – добре

жодного 5–відмінно

Кількість продукції, яка не 
пройшла вхідний контроль

Залежно від партії про-
дукції або послуг

Понад 30% 1 – незадовільно

30% 2 – задовільно

20% 3 – достатньо

10% 4 – добре

Відсутня 5 – відмінно

Дотримання термінів 
поставки та надання послуг

Порівняння з датою 
в договорі або в гра-
фіку виконаних робіт 
(затримки)

Більше 3 тижнів 1 – незадовільно

Більше 2 тижнів 2 – задовільно

Більше 1 тижня 3 – достатньо

Більше 3 днів 4 – добре

В термін 5 – відмінно

Доробки невідповідної 
продукції

Кількість листів невідпо-
відності, виписаних СК

Більше 30% 1 – незадовільно

30% 2 – задовільно

20% 3 – достатньо

10% 4 – добре

Відсутні 5 – відмінно

Стабільність процесу визначається як середнє арифметичне всіх критеріїв процесу

Якщо С2  ≤ 1,5 Процес протікає в умовах хаосу

Якщо 1,5 ≤ С2  ≤ 2,8 Процес стає контрольованим

Якщо 2,8 ≤ С2 ≤ 3,2 Початок оптимізації процесу

Якщо 3,2 ≤ С2 ≤ 4,2 Процес є керованим

Якщо 4,2 ≤ С2 ≤ 5 Процес протікає в умовах високої оптимізації

Таблиця 3
Оцінка процесу організаційних комунікацій С3 у сфері управління  

невідповідностями під час реалізації проектів розвитку

Критерії Метод оцінювання Дані для оцінки Оцінка критерію

Кількість невиконаних 
коригувальних дій 

Перевірка за листами 
невідповідності кіль-
кості невиконаних 
коригувальних дій за 
звітний період

Не виконано не більше 10 коригувальних дій 1 – незадовільно

Не виконано більше 5 коригувальних дій 2 – задовільно

Не виконано не більше 5 коригувальних дій 3 – достатньо

Не виконано не більше 3 коригувальних дій 4 – добре

Не виконано 0 коригувальної дії 5 – відмінно

Дотримання термінів 
виконання призначе-
них дій

Перевірка відхилення в 
днях від запланованих 
у програмі коригуваль-
них дій за термінами
виконання призначе-
них дій

Відхилення від встановлених термінів –  
понад 5 днів

1 – незадовільно

Відхилення від встановлених термінів –  
не більше 5 днів

2 – задовільно

Відхилення від встановлених термінів –  
понад 2 дні

3 – достатньо

Відхилення від встановлених термінів –  
не більше 2 днів

4 – добре

Виконано в установлені терміни 5 – відмінно

Повторюваність невід-
повідностей після вжи-
тих коригувальних дій 
та призначених дій

Перевірка наявності/
відсутності невідповід-
ностей, що виникають 
після дати виконання 
початої дії

Ця невідповідність почастішала, виникла нова 1 – незадовільно

Ця невідповідність повторюється 2 – задовільно

Був один випадок повторення через півроку 
після коригувальних дій

3 – достатньо

Був один випадок повторення через 1 рік 
після коригувальних дій

4 – добре

Відсутність повторень невідповідностей 5 – відмінно

Стабільність процесу визначається як середнє арифметичне всіх критеріїв процесу

Якщо С3 ≤ 1,5 Процес протікає в умовах хаосу

Якщо 1,5 ≤ С3 ≤ 2,8 Процес стає контрольованим

Якщо 2,8 ≤ С3 ≤ 3,2 Початок оптимізації процесу

Якщо 3,2 ≤ С3 ≤ 4,2 Процес є керованим

Якщо 4,2 ≤ С3 ≤ 5 Процес протікає в умовах високої оптимізації
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Таблиця 4
Оцінка процесу організаційних комунікацій С4 у сфері проведення технічного контролю

Критерії Метод оцінювання Дані для оцінки Оцінка критерію

Кількість відхиленої продук-
ції службою якості з першого 
пред'явлення

Кількість виписаних 
листів невідповід-
ності (ЛН) у процесі 
виробництва

Більше 20 листів 1 – незадовільно

Не більше 20 листів 2 – задовільно

Не більше 10 листів 3 – достатньо

Не більше 5 листів 4 – добре

жодного 5 – відмінно

Кількість зауважень від про-
ектно-конструкторського 
відділу під час приймаль-
ного контролю в процесі 
виробництва

Кількість зауважень по 
одному замовленню

Більше 10 зауважень 1 – незадовільно

Не більше 10 зауважень 2 – задовільно

Не більше 5 зауважень 3 – достатньо

Не більше 3 зауважень 4 – добре

Без зауважень 5 – відмінно

Кількість зауважень після 
монтажу та пуско-налаго-
дження у замовника

Кількість зауважень 
(ЛН) від монтажної і 
пуско-налагоджувальної 
груп

Більше 10 зауважень 1 – незадовільно

Не більше 10 зауважень 2 – задовільно

Не більше 5 зауважень 3 – достатньо

Не більше 3 зауважень 4 – добре

Без зауважень 5 – відмінно

Кількість зауважень від вну-
трішніх/зовнішніх аудиторів

Кількість виявлених 
невідповідностей та 
зауважень у процесі вну-
трішнього / зовнішнього 
аудиту

Невідповідності повторюються 1 – незадовільно

Є суттєві невідповідності 2 – задовільно

Є несуттєві невідповідності 3 – достатньо

Є зауваження 4 – добре

Невідповідності та зауваження 
відсутні

5 – відмінно

Стабільність процесу визначається як середнє арифметичне всіх критеріїв процесу

Якщо С4 ≤ 1,5 Процес протікає в умовах хаосу

Якщо 1,5 ≤ С4 ≤ 2,8 Процес стає контрольованим

Якщо 2,8 ≤ С4 ≤ 3,2 Початок оптимізації процесу

Якщо 3,2 ≤ С4 ≤ 4,2 Процес є керованим

Якщо 4,2 ≤ С4 ≤ 5 Процес протікає в умовах високої оптимізації

Таблиця 5
Оцінка процесу організаційних комунікацій С5 у сфері управління виробництвом

Критерії Метод оцінювання Дані для оцінки Оцінка критерія

Терміни виконання 
замовлення

Порівняння з термінами в 
карті замовлення

Більше 10 днів 1 – незадовільно

До 10 днів 2 – задовільно

До 1 тижня 3 – достатньо

До 3 днів 4 – добре

В термін 5 – відмінно

Якість виконаної 
роботи

Кількість листів 
невідповідності

Більше 3 листів 1 – незадовільно

3 листи 2 – задовільно

2 листи 3 – достатньо

1 лист 4 – добре

Жодного 5 – відмінно

Стабільність процесу визначається як середнє арифметичне всіх критеріїв процесу

Якщо С5 ≤ 1,5 Процес протікає в умовах хаосу

Якщо 1,5 ≤ С5 ≤ 2,8 Процес стає контрольованим

Якщо 2,8 ≤ С5 ≤ 3,2 Початок оптимізації процесу

Якщо 3,2 ≤ С5 ≤ 4,2 Процес є керованим

Якщо 4,2 ≤ С5 ≤ 5 Процес протікає в умовах високої оптимізації

4. Процес організаційних комунікацій С4 у сфері 
проведення технічного контролю під час реалізації 
проектів розвитку з виробництва нового або удоско-
наленого виду продукції. Оцінку процесу за визначе-
ними складниками наведено в табл. 4.

Критерії результативності:
– кількість відхиленої продукції службою якості 

з першого пред'явлення;
– кількість зауважень від проектно-конструктор-

ського відділу під час приймального контролю в про-
цесі виробництва;

– кількість зауважень після монтажу і пускона-
лагодження у замовника;

– кількість зауважень від внутрішніх аудиторів з 
ведення записів.

За результатами оцінки можна дійти висновків 
щодо ефективності процесу організаційних комуні-
кацій (виконання функцій та відповідальності струк-
турних підрозділів і працівників, що виконують 
контроль якості в процесі виробництва продукції) під 
час проведення технічного контролю, дотримання 
відповідності кількісних або якісних характеристик 
продукції або процесу, від якого залежить якість 
продукції, встановленим технічним вимогам. 

5. Процес організаційних комунікацій С5 в сфері 
управління виробництвом під час реалізації проек-
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тів розвитку з виробництва нового або удосконале-
ного виду продукції. Оцінку процесу за визначеними 
складниками наведено в табл. 5.

Критерії результативності:
– термін виконання замовлення;
– якість виконаної роботи.
За результатами оцінки цього комунікаційного 

процесу у сфері управління виробництвом можна 
дійти висновків щодо рівня узгодженості та співпраці 
учасників процесу: начальника виробництва, провід-
ного інженера з якості, майстра ділянки механічної 
обробки, майстра ділянки збірки, головного техно-
лога, інженера з підготовки виробництва, виробни-
чих працівників та ін., від чого залежать терміни 
виконання замовлення та якість продукції.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, запропоновано методичний підхід до прове-
дення оцінки результативності організаційних кому-
нікацій на промисловому підприємстві в процесі 
реалізації проектів розвитку за сферами управління 
(проектування та розроблення, виробництво, плану-
вання та реалізація замовлення, матеріальне забез-

печення, зовнішня кооперація, технічний контр-
оль, приймання та випробування готової продукції) 
на основі встановлених критеріїв оцінки, що дасть 
змогу визначити стабільність протікання процесу 
організаційних комунікацій, визначити коригу-
вальні дії з його удосконалення.
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ТAЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕТОД УПРAВЛIННЯ ЧAСОМ КAТЕГОРIЙНОГО МЕНЕДЖЕРA

У стaттi визнaчено сутнiсть поняття кaтегорiйного менеджменту. Окреслено коло зaвдaнь кaтегорiйного менеджерa тa сфор-
мовано його рольовий портрет у контекстi виконувaних функцiй. Проаналізовано природу тa специфiку методу тaйм-менеджменту. 
Обґрунтовано рекомендaцiї щодо розподiлу чaсу i зaвдaнь кaтегорiйного менеджерa зa технологiєю тaйм-менеджменту. 

Ключовi словa: тайм-менеджмент, категорійний менеджмент, управління, стратегія, концепція, метод.

Белявскaя Ю.В., Микитенко Н.В. ТAЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КAК МЕТОД УПРAВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ КAТЕГОРИЙНОГО 
МЕНЕДЖЕРA

В статье определена сущность понятия категорийного менеджмента. Очерчен круг задач категорийного менеджера и 
сформирован его ролевой портрет в контексте исполняемый функций. Проанализированы природа и специфика метода тайм-
менеджмента. Обоснованы рекомендации по распределению времени и задач категорийного менеджера по технологии тайм-
менеджмента.

Ключевые словa: тайм-менеджмент, категорийный менеджмент, управление, стратегия, концепция, метод.

Biliavska Y.V., Mykytenko N.V. TIME MANAGEMENT AS A METHOD OF MANAGING THE TIME OF CATEGORY MANAGER
In the article is defined concept of category management. The circle of tasks of the category manager is outlined and its role portrait 

is formed in the context of the executable functions. The nature and specifics of the time management method are analyzed. The recom-
mendations on the timing and tasks of the category manager on time management technology are grounded.
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Постановка проблеми. Управління організацією – 
унікальний талант, в якому гармонійно поєднуються 
професійні знання, вміння та навички, притаманні 
людям найрізноманітніших професій: психологам, 
творцям, продавцям, акторам, економістам, юрис-
там. Це однаковою мірою стосується будь-яких видів 
управління, в тому числі й категорійного менедж-
менту, який сьогодні стрімко набуває розвитку в 
Україні та покликаний забезпечити збалансовану 
роботу підприємства у визначеному сегменті ринку. 

За проведеним нами дослідженням, категорійні 
менеджери відзначають, що основною перешкодою 
їхній роботі є брак часу [1, с. 17]. Вони не встигають 
виконувати основне завдання – керувати товарними 
категоріями, оскільки змушені розпорушувати увагу 
на завдання, повʼязані із закупівлями, оформленням 
замовлень, переговорами з постачальниками, розмі-
щенням реклами, вирішенням повідомлених мага-
зинами проблем, та безліч інших завдань. І доки у 
категорійних менеджерів не вистачатиме часу на 


