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Анотація. У статті досліджено основні підходи до визначення самоменеджменту зарубіжними та украї-
нськими науковцями. Обґрунтовано необхідність самоменеджменту в сучасних умовах, як засобу ефективнос-
ті в досягненні цілей менеджера. 
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THE ROLE OF SELF-MANAGEMENT IN ACHIEVING 

OBJECTIVES OF THE MANAGER IN THE ORGANIZATION 
 

Abstract. The manager for successful professional development needs to be organized. But today, many managers 

do not have enough organization, commitment, and do not know how to use working time rationally. In this regard, the 

need for professional self-development, self-improvement, and self-education becomes especially important. As a result, 

self-management is one of the most promising areas for achieving effective work today. 

The analysis of concepts, suggests that today there is no sustainable understanding of self-management, but empha-

sizes the importance of this management activities for organizations. This requires a deeper understanding, determina-

tion of the role and place of self-management in the management system. 

Self-management is understood to mean consistent and purposeful use by the manager of methods and techniques of 

work in daily activities to achieve the intended goals. To do this, the manager must know what is stopping him. We have 

considered the potential limitations of the self-development of the manager, identified by M. Woodcock and D. Francis. 

According to them, the manager can evaluate their capabilities in relation to the requirements of their work and be able 

to find real ways to develop personal and business qualities. 

Noteworthy is the methodology of determining the level of self-management, which was proposed by O. Shtep. Ap-

plying its methodology, managers will be able to find ways to solve problems, as well as to motivate them to perform 

professional tasks effectively. 

We are pleased to arrange the following steps, to specify the technology for self-management, to find the right 

choice for satisfying the needs of creative work, so for satisfying the needs of organizing. 

Based on the research, it was found that managers should use different self-management methods that will allow 

them to learn to set and achieve goals in their professional activities, as well as to avoid unforeseen difficulties. This 

requires self-development, self-improvement, self-control and self-motivation. 
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Постановка проблеми.  Менеджеру для 

успішного професійного розвитку необхідно 
бути організованим. Це означає відчувати 
себе зібраним, володіти ситуацією, бути го-
товим використовувати все наявні можливо-

сті і впоратися з будь-якими несподіванками, 
які створюються  на шляху. 

Багато керівників, керуючи тими чи ін-
шими суб'єктами, недостатньо виявляють 
організованість, обов'язковість, не вміють 
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раціонально використовувати робочий час і 
т.д.  Практично кожний менеджер стикається 
у своєму житті з такою проблемою, особливо 
це стосується молодих менеджерів. При 
цьому кожен прагне досягти в житті певних 
успіхів: підкорити будь-які вершини, досягти 
найкращих результатів, прагнути до доско-
налості і професіоналізму в будь-якій області 
і, безсумнівно, отримання задоволення від 
роботи. У зв'язку з цим особливої значущості 
набуває потреба професійного саморозвитку, 
самовдосконалення, самовиховання. Внаслі-
док цього на сьогоднішній день одним з пер-
спективних напрямів  для досягнення цілей в 
організації є самоменеджмент. 

Самоменеджмент є одним з напрямків  
сучасного менеджменту. Він викликав знач-
ний інтерес наукового світу до проблем вза-
ємодії людини і оточуючого світу, громадя-
нина й держави, окремих особистостей в усіх 
сферах життєдіяльності як на психоемоцій-
ному, так і на організаційно-господарському 
рівнях [ 8]. 

 Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Питання самоменеджменту є одним з 
найактуальніших в організації та управлінні 
сучасних організацій. Методологічні та тео-
ретичні аспекти самоменеджменту детально 
розглядали у своїх наукових працях  такі за-
рубіжні науковці як Л. Зайверт [7], Аніта і 
Клаус Бишоф [3],  М. Вудкок [5], Д. Френсіс 
[5], І. А. Ларіонова [9],  Н.В.Панова [12], 
А.А.Сімонова [13]  та багато інших.  Серед 
вітчизняних дослідників варто відзначити 
розробки таких як: К.А.Андрющенко [1],  
О.І. Бабчинська [2], Н.М.Буняк [4], С. Кирій 
[8], Н.П.Лукашевич [11], А.С. Чкан [14], 
О.С.Штепа [15,16] та інші.  

Досягнення зазначених вчених мають ве-
лике значення, але проблема самоменеджме-
нту  є не до кінця вивченою та потребує 
більш поглибленого розгляду. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження особливостей самоме-
неджменту  як способу підвищення ефектив-
ності в досягненні цілей менеджера в органі-
заціях. 

Виклад основного матеріалу. Менедже-
ри - це співробітники організацій, які здійс-

нюють управлінську діяльність. Менеджер 
виконує функції управління для досягнення 
цілей організації економічним і ефективно 
чином. Він приймає рішення і вирішує про-
блеми. Менеджер повинен ефективного 
управляти собою і своїми ресурсами, а також 
самостійно приймати рішення які дозволя-
ють отримати очікуваний результат. 

Будь-які цілі можуть бать досягнуті в разі, 
якщо робота менеджера скоординована на-
лежним чином. Успіх або невдачі в кінцево-
му результаті знаходиться в їх руках. Тому 
вони повинні  вміти так організувати свою 
працю і своїх працівників, щоб її ефектив-
ність була максимальною. 

Для ефективного управління в організації, 
менеджеру необхідно знати набір певних 
правил. Сьогодні інструментом навчання на-
вичкам управління собою і своєю діяльністю 
є самоменеджмент.  

Вперш ніж розглянути роль самомене-
дженту в досягненні цілей менеджера в ор-
ганізації,  розкриємо його  значимість. Існує 
багато підході до визначення самоменедж-
менту. Значний вклад у вивченні самомене-
джменту зробив Л. Зайверт, який стверджує, 
що «самоменеджмент - цє послідовне і ціле-
спрямоване використання випробуваних ме-
тодів роботи в повсякденній практиці, для 
того щоб оптимально і зі змістом використо-
вувати свій час» [7,с.18]. 

На думку Ларіонової І.А., «самоменедж-
мент є послідовне і цілеспрямоване викорис-
тання випробуваних методів роботи в по-
всякденній практиці для того, щоб оптима-
льно і зі змістом використовувати свій час» 
[9].  

 У свою чергу, Н.П. Лукашевич у своїх 
дослідженнях визначає самоменеджмент, як 
саморозвиток і самореалізація творчого по-
тенціалу на шляху до досягнення ділового 
успіху [11]. 

Найбільш ємний та ґрунтований підхід до 
визначення сутності самоменеджменту було 
окреслено К.А. Андрющенко. Вона вважає, 
що  для визначення поняття «самоменедж-
мент» було взято за основу дві складові цьо-
го слова. Перше складова частина «само» - 

позначає спрямованість дії на самого себе; 
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здійснення дії самостійно або автоматично 
[1]. 

Другу частину терміну «менеджмент» ав-
тор визначає, як  сукупність   принципів,   
методів, прийомів і форм, які визначають 
мистецтво управління 

діяльністю   та   інтелектуальними   ресур-
сами особливості. 

В цілому автор об’єднуя два поняття 
стверджує, що самоменеджмент  - самостій-
не управління працівником своєю професій-
ною діяльністю з використанням знань, 
умінь й навичок, яке направлене на розвиток 
власного інтелектуального потенціалу, а та-
кож ефективне його використання на задо-
волення свої потреб та досягнення загальних 
цілей організації [1]. 

А.А.Сімонова зазначає, що «самоменедж-
мент - система способів діяльності, що до-
зволяє максимально використовувати власні 
можливості, свідомо і раціонально управляти 
своїм життям, активно і ефективно впливати 
на зовнішні обставини на роботі і в особис-
тому житті в своїх цілях» [13].  

 Так, А.С.Чкан та  І.В. Ганза визначили, 
що  самоменеджмент – це послідовне та ці-
леспрямоване використання в діяльності ор-
ганізацій ефективних методів роботи,  які 
спрямовані  на  раціоналізацію  власних  дій,  
оптимізацію  процесу  досягнення  цілей  за  
умов раціонального використання ресурсів 

[14]. 

Узагальнення літератури дозволило зро-
бити висновки, що існує багато думок які 
дозволяють виявити підходи в розумінні са-
моменедженту: діяльність яка направлена на 
ефективне використання часу,  діяльність яка 
спрямована на успіх, особисте управління 
самим собою для досягнення мети. 

Вміння управляти характеризує управлін-
ську діяльність менеджер в організації,  яка 
показує якість та стиль роботи в досягненні 
поставлених цілей. Для цього менеджер  по-
винен знати, що йому перешкоджає.  Слуш-
ною є думка М. Вуддкока та Д. Френсіса, які 
виділяють одинадцять обмежень, що переш-
коджають ефективній роботі менеджера [5]:  

1. Невміння управляти собою. Вчені вва-
жають, що ті керівники які н  в неповному 

обсязі використовують час, нездатні впора-
тися з стресом, обмежені нездатністю управ-
ляти собою. 

2.Розмиття особистісних цінностей. Якщо 
особисті цінності менеджера недостатньо 
з'ясовані, йому буде не вистачати підстав для 
суджень, які можуть сприйматися оточую-
чими як необґрунтовані. Менеджери у яких 
цінності не відповідають часу, обмежені не-
здатністю управляти собою. 

3. Смутні особисті цілі. Менеджер може 
бути нездатним визначити цілі або може 
прагнути до недосяжних цілей. Автори вва-
жають, що такі менеджери дуже тяжко дося-
гають успіху, так як вони обмежені нечіткіс-
тю особистих цілей. 

 4. Зупинений саморозвиток. Менеджери 
здатні добитися значних успіхів в самороз-
витку, проте деякі не можуть подолати свої 
слабкості і працювати над власним зростан-
ням. Такі менеджери обмежені зупиненим 
саморозвитком. 

5. Недостатність навички вирішувати 
проблеми. Деякі керівники не можуть мето-
дично і раціонально працювати над вирі-
шенням проблем і добиватися якісних рі-
шень. Проблеми, які не вирішуються швид-
ко, вони накопичуються і заважають розду-
мів. З цього автори вважають, що дії мене-
джера обмежені недостатністю навичок ви-
рішувати проблеми. 

 6. Недолік творчого підходу. Вчені вва-
жають, що часто в менеджерах недостатній 
розвинені творчі підходи до прийняттям рі-
шень. Менеджер з відносно низькою винахі-
дливістю рідко висуває нові ідеї, нездатний 
змусить інших бути творцями і використову-
вати нові підходи в роботі. Менеджер, неба-
жаючих експериментувати і ризикувати, об-
межений не достатком творчого походу. 

 7. Невміння впливати на людей. Керівник 
постійно повинен впливати на тих, хто йому 
підпорядкований. Однак деякі менеджери не 
здатні отримати необхідну підтримку і 
участь і в результаті не можуть забезпечити 
необхідні для успіху ресурси. Керівник, який 
недостатньо наполегливий, не встановлює 
взаємодії з оточуючими і у якого недостат-
ньо розвинене вміння виражати себе і слуха-
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ти інших, обмежений невмінням впливати на 
оточуючих. 

8. Недостатнє розуміння особливостей 
управлінської праці. До тих пір, поки керів-
ники серйозно не оцінять ефективність того, 
як вони управляють іншими, їм не добитися 
високої віддачі від них. Керівники, недоста-
тньо розуміють мотивацію працівників, і ті, 
управлінський стиль яких застарів, не відпо-
відає умовам, неетичний і негуманний, об-
межені недостатнім розумінням суті управ-
лінської праці. 

 9. Слабкі навички керівництва. Для ефек-
тивного управління людьми менеджеру пот-
рібно багато навичок, які і можна назвати 
здатністю керувати. Витрати робочого часу і 
неефективність методів роботи призводить 
до того, що співробітники відчувають себе 
незадоволеними і працюють нижче своїх 
можливостей. Менеджер, який не вміє доби-
ватися практичних результатів від своїх під-
леглих,обмежений недоліком здатності керу-
вати. 

10. Невміння навчати. На думку  Вуддко-
ка  та  Френсиса майже кожен менеджер ду-
же часто виступає в ролі наставника, педаго-
га, вихователя. Не розвиваючи цього вміння, 
менеджер не може довести показники роботи 
своїх підлеглих до необхідних і допомогти 
їм в саморозвитку. Менеджер, якому не ви-
стачає здатності допомагати розвиватися ін-
акше, обмежений невмінням навчати. 

11. Низька здатність формувати колектив. 
Для того щоб домогтися високих результа-
тів, більшість менеджерів має об'єднуватися 
з іншими, використовуючи їх уміння. Коли 
керівникові не вдається перетворити групу в 
кваліфікований і результативний колектив, 
його робота зазвичай супроводжується труд-
нощами або не дає віддач. Вчені вважають, 
що якщо менеджер не може створити сприя-
тливий клімат, то він не вміє сформувати 
групу[5]. 

Згідно перерахованих факторів М. Вудко-
ка і Д. Френсіса,  кожен менеджер може дати 
оцінку своїм можливостям по відношенню  
вимог своєї роботи,  а також мати можли-
вість находити реальні шляхи розвитку осо-
бистісних і ділових якостей. 

Заслуговує уваги методика визначення рі-
вня самоменеджменту, яку запропонувала О. 
Штепа. ЇЇ методика має шкалу самооцінки з 
чотирьох рівнів самоменеджменту: критич-
ний – людна не вміє організовувати свій час 
(0-56 балів); середній – людина має навички 
самоорганізовування і вміє визначати пріо-
ритети (57-83 балів); високий – людина во-
лодіє навиками стратегічного планування, 
ініціативна й самостійна у прийнятті рішень 
(84-95 балів); псевдовисокий – людина твор-
ча, висловлює оригінальні думки (96-100 ба-
лів) [15].  

Застосовуючи  її  методику в сучасних 
умовах менеджери зможуть знайти шляхи 
усунення проблем, а також з мотивувати їх 
виконувати професійні завдання ефективно.  

У своїй книзі «Самоменеджмент. Ефекти-
вно і раціонально» Аніта і Клаус Бішофи  
стверджують, що індивідуальна організація 
часу є дуже важливим компонентом успіш-
ного самоменеджменту [3]. Вони рекомен-
дують інструменти, які допоможуть органі-
зувати свій робочий день для досягнення ці-
лей. Для цього вони пропонують наступні 
переваги послідовної організації часу: 

- концентрація на існуючому;  
- зниження сил і засобів; 
- відмежування важливих від менш 

важливих справ;  
- рішення про пріоритетні засідання і 

делегації; 
- раціоналізація в результаті об'єд-

нання завдань; зменшення неполадок і пере-
ривань;  

- зниження стресів, самодисципліна;  
- планування дня;  
- розпорядок в ході дня;  
- огляд і ясність в  виконанні завдань; 
- підвищення самоконтролю; 
- особливе задоволення і мотивація;  
- підвищення працездатності [3]. 

Розвиток менеджера відбувається завдяки 
саморозвитку. Грамотний менеджер повинен 
розуміти що це йому необхідно для творчих і 
професійних якостей. Саморозвиток  –  це 
процес, у рамках якого людина набуває зда-
тність захищати себе, управляти поточними 
подіями та  формувати позитивні стосунки з 
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навколишнім світом і радіти життю [2]. 
Ще однією зі складових самоменеджмен-

ту є самомотивація. Менеджер повинен вмі-
ти ставити перед собою цілі, розуміти чого 
він хоче, і досягати поставлених цілей. Коли 
він буде розуміти що йому необхідно, тільки 
тоді самомотивація буде ефективною. 

Користь від самомотивації тільки тоді, 
коли менеджер тривалий час обходитися без 
стимулів і контролю. І щоб працювати ефек-
тивна необхідно себе самомотивувати, пере-
конуючи, що тим чим ти займаєшся, бажане. 

Н.В.Панова вважає, що існують в поведі-
нці менеджерів індикатори самомотивації: 

- внутрішні установки людини; 
- готовність брати на себе відповідаль-

ність; 
- оригінальне рішення [12].  
При самомотиваціі у менеджера реалізу-

ються пошуки до досягнення цілей. 
Варто зазначити думку Лисенко В.В. та 

Приходько І.А., які вважають, що всі витрати 
на планування і організацію роботи можуть 
повністю окупитися не тільки кінцевими  
результатами діяльності, а і у вигляді отри-

маних навичок та умінь управляти своїми 
ресурсами [10,с.253]. 

Висновки. В умовах величезної конкуре-
нції дуже важливо організувати свою діяль-
ність на вищому рівні. Більшість організацій 
домагаються успіху завдяки складеної роботі 
менеджерів. Діяльність менеджера зводиться 
до раціонального і ефективного управління 
ресурсами для досягнення поставлених ці-
лей. Але ефективно управляти це дуже скла-
дно. Самоменеджмент дає можливість мене-
джерам  максимально  використовувати свої 
можливості, свідомо управляти часом, пос-
лідовно і цілеспрямовано використовувати 
прийоми для  ефективної праці, спрямувати 
свою діяльність на досягнення мети.  

На основі проведеного дослідження  вста-
новлено, що  даже досвідчені  менеджери 
повинні використовувати різні методи само-
менеджменту, які  дозволять їм навчитися 
ставити і досягати цілі в професійній діяль-
ності, а також уникати непередбачені труд-
нощі. Для цього необхідно саморозвиватися, 
самовдосконалюватися, самоорганізовувати-
ся і самомотивувати себе. 
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