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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. 
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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.
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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 
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основні завдання, розширення їхніх обовʼязків не 
дасть бажаних результатів. Тому актуальним сьо-
годні завданням категорійного менеджера є оволо-
діння мистецтвом управління робочим часом, вико-
ристовуючи при цьому різні прийоми та методи, 
одним з яких є тайм-менеджмент.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші 
публікації з категорійного менеджменту належать 
зарубіжним авторам: Р. Варлі, Г.Ж. Верра, М. Дур-
бану, М.Дж. Зенору, М. Рафіку, У.А. Таєру, Ф. Шпе-
єру та іншим. У працях цих дослідників розкрито 
основні положення нової концепції управління й 
описано досвід її впровадження на західних підпри-
ємствах. Для України тема категорійного менедж-
менту є відносно новим напрямом дослідження. На 
наш погляд, до найбільш цікавих робіт у цій сфері 
можна віднести праці таких авторів, як В.А. Гросул, 
Н.Б. Гурова, А.О. Єсютін, Є.В. Карпова, Д.В. Сидо-
ров, С.В. Сисоєва, Е.А. Бузукова, В.В. Снєгірьова. 
Останні публікації науковців і практиків здебіль-
шого присвячені питанням упровадження категорій-
ного менеджменту в практику управління реальними 
підприємствами, а також практичної реалізації окре-
мих його функцій і завдань.

Класиками концепції тайм-менеджменту вважа-
ються Ф.У. Тейлор, А. Файоль, К. Макхем, М.Х. Мес-
кон. Нині ця проблема досліджується науковцями і 
публіцистами різних країн, якими запропоновано 
багато методів управління часом. Найбільшого поши-
рення отримали дослідження та підходи зарубіж-
них фахівців – К. Бішофа, Т. Брайана, П. Дойля, 
Л. Зайверта, Й. Кноблауха, Ф. ОʼКонела, С. Прентіса, 
С. Уорда та інших, праці яких слугують так званими 
енциклопедіями для менеджерів, де описуються алго-
ритми ефективної роботи, розкривається поняття само-
організації та пропонуються стратегії її досягнення.

Незважаючи на достатню кількість наукових 
розробок, проблема використання категорійними 
менеджерами методології тайм-менеджменту зали-
шається мало вивченою, дослідження особливостей 
розподілу часу під час виконання функцій категорій-
ними менеджерами взагалі відсутні.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
науковому обґрунтуванні раціонального розподілу 
функціональних обовʼязків категорійних менеджерів 
на засадах застосування методу тайм-менеджменту. 
Виходячи з цієї мети, сформульовано такі завдання:

– визначити сутність поняття категорійного 
менеджменту;

– окреслити коло завдань категорійного мене-
джера та сформувати його рольовий портрет у кон-
тексті виконуваний функцій;

– проаналізувати природу та специфіку методу 
тайм-менеджменту; 

– обґрунтувати рекомендації щодо розподілу часу 
і завдань категорійного менеджера за технологією 
тайм-менеджменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кате-
горійний менеджмент зародився в форматі торгівлі 
«супермаркет», коли власники одного з магазинів 
виявили, що можуть згрупувати товари незвичним 
способом і оцінити асортимент не як набір окре-
мих товарів, а як продуктовий «мікс», враховуючи 
ключові погляди і пріоритети споживача. Значний 
арсенал технологій маркетингу, мерчанзайзингу та 
управління асортиментом відкриває можливості 
щодо оптимізації роботи з товарами, які доречно 
поєднувати в певні категорії за спільними ознаками. 

Для розуміння сутності обраного поняття ско-
ристаємося найбільш поширеним визначенням 

Н.Б. Гурової: категорійний менеджмент – це процес 
управління асортиментом, за якого кожна товарна 
категорія розглядається як самостійна бізнес-оди-
ниця [3, с. 83]. При цьому товарною категорією вва-
жається сукупність спільних характеристик та пара-
метрів товару, що поєднуються за особливостями 
використання в окремі групи. Загалом категорійний 
менеджмент було формалізовано майже 30 років тому 
засновником консалтингової компанії Тhе Раrtnеrіng 
Grоир “ТРG” Брайаном Харісом, причому «модель 
Харіса” й досі залишається в основі класичної науки 
категорійного менеджменту. 

Відповідно до філософії категорійного менедж-
менту, робота на підприємстві повинна бути органі-
зована таким чином, щоб керувати не всім товарним 
асортиментом, а визначеними категоріями товарів, 
зробити їх більш привабливими для покупців. Катего-
рійний менеджер зобов’язаний бути не просто фахів-
цем із закупівлі, а провідним менеджером бізнес-під-
розділу. Замість того, щоб намагатися отримати від 
постачальників мінімальні ціни, фахівці комерцій-
них департаментів повинні розробляти оптимальну 
пропозицію для споживачів, а також забезпечувати 
конкурентні рівні цін, цікаві промоакції, правиль-
ний асортимент і привабливу викладку товарів. 

Для підприємства категорійний менеджмент є 
технологією, що дає змогу максимально задоволь-
нити потреби споживачів, інтереси постачальників 
та роздрібних мереж. Перехід підприємства до кате-
горійного менеджменту відкриває для нього нові 
можливості, серед яких: 

– підвищення продуктивності роботи (за умови, 
що зарплата залежить від результату продажу кож-
ної конкретної товарної категорії); 

– створення конкурентної стратегії, виходячи з 
якої буде здійснюватися формування та управління 
асортиментом продукції; 

– оптимізація структури організації через узго-
дження дій її структурних підрозділів, які відповіда-
ють за управління асортиментною політикою; 

– підвищення точності прийняття управлінських 
рішень та достовірність отримуваної інформації за 
допомогою конкретизації бізнес-процесів; 

– формування пакету документації для управ-
ління асортиментною матрицею; 

– підвищення рентабельності кожної товарної 
категорії;

– зменшення протиріч між процесами закупівлі 
та реалізації товарів.

Цілі категорійного менеджменту полягають, з 
одного боку, в максимальному задоволенні потреб 
покупців, а з іншого – у підвищенні ефективності 
співпраці між виробником (постачальником) та мере-
жами роздрібної торгівлі. Тому категорійний мене-
джер – це фахівець вищої кваліфікації, який повинен 
відповідати за весь комплекс робіт із придбання та 
просування товарів чітко сформованої товарної групи, 
має встановлювати ділові звʼязки з постачальниками 
або роздрібними операторами, шукати шляхи оптимі-
зації витрат на постачання і логістику, організовувати 
і курирувати промозаходи. На підставі зазначеного 
можна «намалювати» рольовий портрет категорійного 
менеджера, який дасть змогу розставити пріоритети 
його поточної діяльності та визначити зони критичної 
уваги в управлінні часом (рис. 1). 

Зараз категорійний менеджер зобовʼязаний від-
повідати за весь цикл руху товарів, а до його осно-
вних завдань належать: аналіз ринку та визначення 
товарів, які максимально задовольняють попит 
потенційного покупця; розроблення асортиментної 
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політики та поділ товарів на 
групи і категорії; оптимізація 
запасів на основі визначення 
товарів підвищеного попиту; 
врахування інтересів поста-
чальників і покупців та оцінка 
ефективності взаємозвʼязків із 
ними [4, с. 97]. 

Таким чином, основною 
метою категорійного мене-
джера є збільшення широти 
охоплення аудиторії покуп-
ців, максимальне задоволення 
їхніх потреб і одночасне збіль-
шення ефективності взаємодії 
між постачальником і спожи-
вачем, підвищення продук-
тивності їхньої праці шляхом 
зниження витрат. Зазначених 
цілей можна досягти завдяки 
ефективно спланованому часу 
категорійного менеджера. Для 
раціоналізації й економії його 
часу доцільно скористатися 
актуальною нині технологією 
тайм-менеджменту, яка дає 
змогу вміло організувати і 
більш ефективно використову-
вати власний час. 

Про тайм-менеджмент як 
окремий науковий напрям 
вперше було заявлено в Нідер-
ландах у 70-ті рр. ХХ ст., 
де зʼявилися спеціалізовані 
курси для службовців і бізнес-
менів з навчання плануванню 
часу. Потім проблема управ-
ління часом привернула увагу 
фахівців з США, Німеччини, 
Фінляндії та низки інших 
країн. Еволюція вивчення сис-
теми ефективної організації 
часу проявилася, зокрема, в 
теорії раціонального вибору, 
яку запропонував американ-
ський соціолог Дж. Коулмен. 
Заперечуючи поняття сис-
теми, спільно з М. Крозьє Дж. 
Коулмен у межах організації 
розробив теорію соціальної дії 
і підкреслював значення не 
стільки ідей, скільки різних 
стратегій під час вивчення 
процесу прийняття рішень та виявлення їх ефектив-
ності [6, с. 38]. Більш близький до сучасної інтер-
претації функцій і цілей управління часом був фран-
цузький вчений Анрі Файоль, який в 1916 р. у своїй 
роботі «Загальне і промислове управління» відзначав 
значущість послідовності у виконанні функцій робо-
чого процесу в будь-якому обʼєкті, чи то національна 
економіка, чи галузь або підприємство. А. Файоль 
одним із перших ввів такі поняття, як «стратегічне й 
оперативне планування» та «ресурс часу». На основі 
накопиченого обсягу знань з управління часом нау-
ковці сформували власне бачення щодо сутності 
поняття тайм-менеджменту (табл. 1). 

На наш погляд, тайм-менеджмент являє собою орга-
нічне поєднання теорії, практичних рекомендацій та 
мистецтва щодо управління часом, які дають людині 
змогу раціоналізувати розподіл часу на свої поточні 

потреби, розставити відповідні часові пріоритети та 
позбавитися від зайвих втрат необхідного їй часу.

Тайм-менеджмент працівника передбачає такі 
основні процеси, як планування часу, розподіл прі-
оритетів, формулювання завдань, та вимагає осо-
бливої організації діяльності, використання специ-
фічних форм роботи, таких як діагностика й аналіз 
діяльності, проектування, приватне консультування, 
індивідуальне або групове навчання [5, с. 290]. 

Причому грамотний тайм-менеджмент здійсню-
ється з урахуванням інтенсивності роботи людського 
мозку впродовж тривалості дня (рис. 2).

Впровадження технології тайм-менеджменту до 
категорійних менеджерів, яка враховує специфіку 
роботи мозку людини протягом дня, сприятиме вирі-
шенню багатьох проблемних питань у сфері управ-
ління їхнім часом та розстановки функціональ-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Кaтегорiйний  менеджер повинен 
 розумiти взaємозвʼязок  
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пiдприємствa для формувaння 
дiєвого кaтегорiйного менеджменту  

Кaтегорiйний менеджер 
мaє пiдвищувaти 
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 плaнувaти, чiтко  
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вмiти упрaвляти проектaми 

Кaтегорiйний менеджер виступaє 
певною мiрою офiцiaнтом, нaдaє 
необхiднi iструменти тa «меню»  

своїм пiдлеглим 

Кaтегорiйний  
менеджер мaє бути 
експертом, розумiти 

тa aнaлiзувaти 
бiзнес-процеси 

Кaтегорiйний  
менеджер повинен 
бути iнновaтором  

для удосконaлення 
наявних тa 

створення нових 
iдей  

Кaтегорiйний менеджер мaє 
 бути провiдником i диригентом. 
 Без диригентa не iснує оркестр,  

a без кaтегорiйного  
менеджерa – упрaвлiння 
 товaрними кaтегорiями 

Кaтегорiйний  менеджер 
повинен бути мислителем, 

щоб обмiрковувaти i 
думaти критично 

Кaтегорiйний 
менеджер мaє 

бути 
виконaвчим, щоб 

умiти вчитися, 
виконувaти i 

розвивaти влaснi 
здiбностi  

Рис. 1. Рольовий портрет категорійного менеджера [1, с. 18]



86 Серія Економічні науки

Випуск 30. Частина 3. 2018

них пріоритетів щодо виконання регламентованих 
завдань. Рекомендований розподіл робочого часу 
категорійного менеджера наведений в табл. 2.

Оскільки в першій половині робочого дня потен-
ціал людського мозку більшою мірою спрямований 
на аналітично-логічну роботу, на ці години кате-
горійними менеджерами мають бути заплановані 
завдання щодо роботи зі звітністю й опрацювання 
інформаційної бази даних, а передобідні години 
логічним буде присвятити творчим завданням діяль-
ності менеджерів, креативному вирішенню актуаль-
них питань та проведенню творчих нарад. 

В умовах надмірного завантаження більшість 
категорійних менеджерів зазвичай фокусуються 
на авральних завданнях та відкладають всі інші 
питання на майбутнє. Тому значна кількість страте-
гічних і розрахованих на довгострокову перспективу 
завдань категорійного менеджменту часто стають 
другорядними, адже у категорійних менеджерів про-
сто не вистачає часу на їх вирішення. Проте мене-
джери повинні розумно збалансувати свій робочий 
час між поточними «проблемами порожніх полиць 
магазинів» та упущених соціально-економічних мож-
ливостей щодо перспективного збільшення продажів 

і прибутку. Тому під час формування 
матриці розподілу робочого часу 
категорійного менеджера стратегічні 
завдання доцільно планувати на 
другу половину дня, коли активізу-
ються людські мозок і тіло, а також 
покращуються інтелектуальні функ-
ції та розумові здібності працівників.

Слід зауважити, що зазвичай кате-
горійні менеджери велику частку 
свого часу витрачають на вирішення 
адміністративних завдань і врегулю-
вання кризових ситуацій, залиша-
ючи поза увагою довгострокове пла-
нування і формування стратегій, тому 
через надмірне завантаження поточ-
ною роботою вони автоматично пере-
творюються на фахівців із закупівель. 
За умови зміщення акцентів кате-
горійних менеджерів на вирішення 
здебільшого закупівельних завдань 
вважаємо вкрай необхідним перегля-
нути розподіл обов’язків на підпри-
ємстві, дозволивши менеджерам кате-
горій сфокусувати увагу на основних 
обовʼязках, а для закупівлі товарів 
найняти менеджерів із закупівлі.

Упровадження технології тайм-
менеджменту у практичну діяль-
ність українських підприємств дасть 
змогу: підвищити продуктивність 
і результативність повсякденної 
діяльності; значно зекономити час і 
підвищити коефіцієнт використання 
робочого часу; досягти значних 
результатів за рахунок економії 
часу; скоротити кількість та обсяг 
виконуваних справ за рахунок ефек-
тивного планування робочого часу; 
чітко розставити пріоритети; покра-

Рис. 2. Особливості працездатності людського мозку  
впродовж дня з 6:00 до 18:00

Тaблиця 1
Пiдходи нaуковцiв до трaктувaння поняття «тaйм-менеджмент»

№ 
пор.

Aвтори  
тa джерелa Визнaчення поняття

1. Уорд С. 
[8, с. 58].

Нaбiр принципiв, нaвичок, iнструментiв i систем, якi прaцюють рaзом, щоб допомогти отримaти 
бiльше користi вiд чaсу з метою полiпшення якостi життя. Це тaкож упрaвлiння чaсом для 
того, щоб витрaчaти його менше нa спрaви, якi ми зобов'язaнi робити тaк, щоб вивiльнювaлося 
бiльше чaсу нa бaжaнi спрaви

2. Прентiс С.
[6, c. 4].

Технологiя упрaвлiння чaсом у реaльних ситуaцiях повсякденного життя, безлiч приклaдiв, 
прийомiв i прaктичних рекомендaцiй, якi роблять пропоновaнi концепцiї упрaвлiння чaсом 
нaочними i тaкими, що легко зaпaм'ятовуються

3. Черненко Н.
[9].

Під тайм-менеджментом розуміємо управління собою, застосовуючи відповідні методики та 
механізми організації часу, які сприятимуть діагностиці тимчасових проблем в управлінні часом 
та формуванню індивідуальної технології, яка найбільше відповідає характеру, темпераменту, 
біологічним ритмам та роду занять.

4. Трейсi Б. 
[7, c. 5-6].

Мистецтво упрaвлiння не лише своїм чaсом, a й життям загалом. Тaйм-менеджмент схожий нa 
сонце, a всi склaдники життя людини – сiм'я, стосунки з iншими людьми, доходи, зaробiток, 
здоров'я, сaморозвиток – є плaнетaми, якi рухaються нaвколо неї
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Чaс для зaпaмʼятовувaння 
потрiбної iнформaцiї 

нaдовго, коли нaйлiпше 
прaцює довготривaлa 

пaмʼять 

Чaс для логiчних 
зaдaч, aнaлiзу, 

висновкiв, 
впорядкувaння 
нaбутих знaнь. 
Мозок прaцює 

aктивно тa 
ефективно 

Зниження ефективностi 
розумової прaцi, здaтностi до 
зaпaмʼятовувaння, aнaлiтики, 

концентрaцiї увaги, тому 
вaрто перейти до творчої 
прaцi aбо розслaбитися 

Чaс для 
ефективної 
роботи нaд 
збирaнням, 

впорядкувaнням 
тa 

опрaцювaнням 
стaтистичної 
iнформaцiї  

Чaс для фiзичної 
aктивностi тa 

aктивної роботи 
мозку 

Aктивiзaцiя 
iнтелектуaльних 

функцiй тa 
покрaщення 
розумових 
здiбностей 
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Тaблиця 2

Мaтриця розподiлу робочого чaсу кaтегорiйного менеджерa

Години 
чaсу

День тижня*

Понедiлок Вiвторок Середa Четвер П’ятниця

9:00
Роботa з 

iнформaцiйною 
бaзою дaних

Aнaлiз дiй 
конкурентiв

Пiдготовкa до 
переговорiв із 

постaчaльником 
(склaдaння кейсу 

документiв, 
здiйснення 

розрaхункiв, роботa з 
бaзою дaних)

Нaрaдa про 
результaти роботи

Виконaння зaвдaнь 
кaтегорiйного 
менеджменту 
(формувaння 
aсортименту, 

зaкупiвлi, 
промоaкцiї)

10:00

Aнaлiз ефективностi 
кaтегорiйного 

менеджменту зa 
попереднiй тиждень

Пiдготовкa 
презентaцiї про 

результaти роботи 
зa минулий 

тиждень

Пiдготовкa 
презентaцiї для 
постaчaльникa

Роботa з 
iнформaцiйною 

бaзою дaних

11:00 Роботa зi звiтнiстю Конференц-дзвiнок 
до постaчaльникa

Нaрaдa 
щодо питaнь 

цiноутворення

Формувaння 
оптимaльних пaртiй 

зaмовлень товaру

12:00 Нaрaдa щодо форму-
вання конкурентної 

стратегії управ-
ління асортиментом 

продукції

Роботa з 
iнформaцiйною 

бaзою дaних

Нaрaдa щодо 
питaнь промоaкцiй

Зустрiч із 
постaчaльником

13:00 Конференц-дзвiнок 
до постaчaльникa

Конференц-
дзвiнок щодо уточ-
нення розподiлу 

обов’язкiв

Роботa  
з електронною 

поштою,  
розсилкa листiв

14:00 П е р е р в a   н a   о б i д

15:00
Формувaння  
плaну роботи

Робочa нaрaдa
Зустрiч із 

постaчaльником
Зустрiч із 

постaчaльником

Роботa з договорaми

16:00

Зустрiч з 
постaчaльником

Зустрiч із 
постaчaльником

17:00 Aнaлiз дiй 
конкурентiв

Нaрaдa з питaнь 
кaтегорiйного 

менеджменту (зa 
результaтaми зустрiчi 

з постaчaльником)

Роботa з 
договорaми

Виконaння зaвдaнь 
кaтегорiйного 
менеджменту 
(формувaння 
aсортименту,  
промо-aкцiй)

* Зa умови 5-денного робочого тижня кaтегорiйного менеджерa

** Темно-сiрим кольором познaчено зaвдaння щодо довгострокового плaнувaння дiяльностi, свiтло-сiрим – етaпи роботи, 
якими можнa мaневрувaти в поточному режимi, a бiлим кольором видiлено етaпи реaлiзaцiї щоденних завдань категорій-
ного менеджера.

щити терміни виконання проектів; зменшити кіль-
кість прострочених завдань; поліпшити якість робіт 
за завданнями і проектами [5, с. 291].

Тайм-менеджмент поєднує набір методик, спосо-
бів і технологій, які дають можливість здійснювати 
розподіл особистого часу з метою підвищення ефек-
тивності його використання. З метою уникнення 
негативних наслідків непередбачуваних ситуацій 
керівник повинен займатися постійним моніторин-
гом використання як власного робочого часу, так і 
часу своїх підлеглих. 

Висновки з проведеного дослідження. Управ-
ління часом, або тайм-менеджмент, є дуже дієвим 
управлінським інструментом, який дає змогу людині 
економити час на дрібницях та гарантує відчутну 
вигоду щодо отримання корисного часу. Технологія 
тайм-менеджменту рівною мірою придатна як для 
побутового використання, так і для професійного 
застосування, в тому числі в контексті такого акту-
ального нині управлінського напряму, як катего-
рійний менеджмент. Здатність передбачати загальні 
результати роботи та мислити стратегічно в розрізі 
категорійного менеджменту дає можливість більш 
раціонально підійти до розподілу робочого часу та 
позбавитися від неефективних витрат часу. Розро-
блена матриця розподілу робочого часу категорійного 
менеджера не просто враховує специфіку працездат-
ності людського мозку впродовж дня, а й адекватно 
збалансовує його безпосередні поточні обовʼязки, 
більш гнучкі маневрені завдання та завдання на 
стратегічну перспективу. 
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