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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 
З метою виведення із затяжної кризи виробничих підприємств України, необхідно шукати нові способи управління 

підприємствами. У статті проведено аналіз ефективності проектної діяльності на виробничих підприємствах. 

Визначено основні проблеми виробничих підприємств, які допомагає вирішити проектна діяльність. Виявлено 

переваги проектної діяльності, та їх обґрунтування. Надана класифікація проектів на виробництві за різними 

ознаками. Наведено рекомендації щодо оптимізації організаційних структур, та їх характеристика. Впровадження 

на підприємстві системи управління проектами забезпечить ефективну роботу підприємства, забезпечить 

взаємодію між підрозділами, дозволить краще планувати свою діяльність, підвищиться продуктивність праці та 

якість робіт, оскільки з’являться відповідальні за конкретні участки робіт. 

Ключові слова: проекти, управління проектами, проектний менеджмент,  стратегія підприємства, промислове 

підприємство. 

 

 

Постановка проблеми. Промислові під-

приємства України перебувають в кризовому 

стані. Незважаючи на те, що головними 

причинами тяжкого становища є глобальні 

політико-економічні чинники, позитивну роль 

у подоланні кризи може надати правильна 

настройка процесів управління всередині під-

приємства і реалізація високоефективних про-

ектів. Застарілі методи управління вже не при-

носять бажаного результату, тому підпримст-

вам необхідно змінювати методи керування та 

організації діяльності, використовуючи нові 

сучасні підходи, які успішно працюють в ін-

ших галузях. Більшість організаційних струк-

тур компаній досі залишаються лінійно-функ-

ціональними. Та в сучасних умовах доцільним 

є поступовий перехід, або часткове застосу-

вання органічних організаційних структур. 

Будь-яке сучасне підприємство на конкуру-

ючому ринку в наш швидкоплинний час, по-

винно бути здатним до постійного зростання, 

розвитку і адаптації під зовнішні умови 

ведення бізнесу. Умови ці стають все більш 

жорсткими, а рішення повинні бути все більш 

гнучкими. Пристосованість, адаптованість в 

наш час – ключ до виживання компаній. 

 Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Огляд літератури показав, що 

тема є досить актуальна, і управління 

проектами активно впроваджується на 

підприємствах. Зокрема, в своїх роботах 

розглядали практичну реалізацію Грибин А.А., 

Бойко Є.Г., Сухотерин П.А. та Кошелевський 

І.С., Суєтіна Т.А. Проте, недостатньо чітко 

сформульовані теоретичні рекомендації для 

підприємств, які наразі тільки усвідомлюють 

необхідність змін. 

Мета дослідження. Метою даного 

дослідження є аналіз ефективності проектної 

діяльності на  виробничих підприємствах, 

формулювання переваг,  їх обґрунтування та 

можливість впровадження на вітчизняних 

підприємствах. 

Результати дослідження. Управління 

проектами на підприємстві і комплексне 

налаштування процесів управління всередині 

підприємства можуть надати істотну допомогу 

в розвитку економіки підприємства в 

позитивному напрямку. Для того, щоб 

зрозуміти, які переваги для підприємства 

надає управління проектами, слід виділити 

найактуальніші проблеми, які наразі існують 

на підприємствах: 

 Неповне завантаження виробничих 

потужностей призводить до важкого тягаря 

накладних витрат у складі собівартості про-

дукції, що виготовляється.  

 На більшості підприємств збереглася 

організаційна структура управління, засно-

вана на бюрократичних принципах. Ієрархіч-

ний розподіл повноважень і відповідаль-ності, 

стандартизовані правила, управління виходячи 

з прецедентів – ці принципи погано працюють 

в сучасних економічних умовах.  

 Підприємства, як правило, з одного 

боку, гостро відчувають дефіцит фінансуван-
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ня, а з іншого – неефективно використо-вують 

ресурси: обладнання, товарно-мате-ріальні 

запаси, персонал [1]. 

 Жорсткі вимоги клієнтів, а отже, і 

більш специфічний процес виробництва; все 

менша кількість високотехнологічної про-

дукції виробляється великими серіями. Їм на 

зміну приходить одиничне виробництво або 

виробництво малими серіями.   

Всі ці проблеми є наслідком низької 

ефективності та непрофесійної керованості 

підприємствами.  

Будучи сучасним підходом в менедж-менті, 

управління проектами на підприємстві дозво-

ляє вирішити згадані проблеми, тому що осно-

вою управління проектами на підприємстві є 

системний аналіз [2]. Суть його в тому, що 

складна виробнича діяльність ділиться на час-

тини: роботи, етапи, дії. Системний аналіз 

вивчає взаємодію окремих компонентів. В 

процесі ставляться завдання, набираються лю-

ди для формування команди проекту, плану-

ється бюджет, ставляться терміни, визнача-

ються ресурси.  

Співробітники для формування команди 

проекту можуть бути набрані з різних відділів 

підприємства, це перешкоджає попаданню в 

проект непотрібних фахівців. Проект не міс-

тить нічого зайвого, бюджет розрахований ре-

тельно, зроблений підраху-нок ресурсів. При 

управлінні проектами на підприємстві органі-

заційна структура стає більш прозорою, прог-

лядається висока ефективність управління за 

показниками оптимізації термінів, витрат на 

виробництво робіт, по продуктивності. Прик-

лад організаційної проектної структури 

наведено на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Проектна структура 

Джерело: [3] 
Проекти можуть реалізовуватися в будь-

яких організаційних структурах. Це можуть 

бути функціональні, різноманітні матричні і, 

зрозуміло, проектні структури[2]. Все зале-

жить від того, наскільки для організації 

важливий результат від їх завершення.  

Найменше значення проектам надається в 

функціональних структурах. Тут відсутня, або 

незначна відповідальність у керуючого проек-

том, практично немає персоналу, який працює 

на повну ставку по проекту.  

В проектних навпаки: керуючий проектом 

має високу, практично повну відповідальність 

за проект. У проекті працює на повній ставці 

більше 85% персоналу. Тут виникають специ-

фічні для проектно-орієнтованих організацій 

проблеми. Наприклад, між окремими робота-

ми по проекту існують пріоритети. Кожен 

проект має оптимальну для нього структуру 

декомпозиції робіт. Керівник для того, щоб 

мати ясну картину всієї сукупності процесів, 

формує свою специфічну ієрархію управління. 

Проекти змагаються за ресурси, пріоритети 
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встановлюються відповідно до корпоративної 

стратегії.  

Проектний підхід на підприємстві дуже 

важливий, адже саме з його допомогою 

можливе створення гнучких організаційних 

структур, які призначені для вирішення 

завдань, несуть в собі відхилення від 

наміченого ходу виробництва.  

Управління проектами на підприємстві дає 

можливість замість формального виконання 

регламентованих процесів, зосередитися на 

реалізації дій, спрямованих на досягнення 

конкретних цілей. Управління проектами на 

підприємстві дозволяє взаємодіяти безпосе-

редньо і чітко розділяти працю[3].  

Проект дозволяє зібрати всю діяльність 

підприємства в єдиний інформаційний прос-

тір, щоб бачити всю картину цілком, розуміти 

і вживати необхідних дій там, де виникають 

обмеження в термінах, бюджетах або 

ресурсах. 

Проекти на виробничих підприємствах 

можна класифікувати за різними ознаками: 

1. По об’єму. Проекти є малими, оскільки 

капіталовкладення до 50 тис.$., до 30 тис. 

людино-годин. 

2. За спеціалізацією їх можна віднести до 

монопроектів – окремі проекти різного типу і 

призначення, що мають певну мету, чітко 

окреслені рамки з фінансів, ресурсів, часу, 

якості, спрямовані на створення єдиної 

проектної групи; 

3. З точки зору цілей вони можуть бути 

інвестиційними – створення або реновація 

основних фондів організацій, що вимагають 

вкладення інвестицій; або ж інноваційними – 

розробка і застосування нових технологій, 

ноу-хау та інших нововведень, що 

забезпечують розвиток організацій; 

4. В залежності від сфери, в якій вони 

проводяться, вони можуть розділятися на 

технічні (впровадження нової виробничої 

лінії), організаційні (впровадження нової 

системи управління), економічні (впрова-

дження системи фінансового планування і 

бюджетування)[4]. 

Застосування методів управління проекта-

ми дозволяє уникнути таких поширених про-

блем, як зриви і перенесення термінів закін-

чення робіт, порушення технології, проблеми 

фінансування, порушення термінів поставок і 

комплектності ресурсів [5]. Однією з головних 

переваг методології управління проектами є 

також те, що вона універсальна і може застосо-

вуватися до абсолютно різних з точки зору 

технологій реалізації проектів, незалежно від 

їх предметної області. Однак при реалізації 

ідей в рамках промислових підприємств із 

застосуванням проектного підходу ключовим 

питанням стає специфіка даного підприємства. 

Висновки та пропозиції. Прозора органі-

заційна структура управління за допомогою 

проектів дозволяє досягати високої ефектив-

ності управління за показниками продуктив-

ності, оптимізації термінів і витрат на вико-

нання окремих робіт, етапів, проекту в цілому. 

При реалізації проекту діє зворотний зв'язок, 

отримані результати порівнюються з планом, 

оцінюються відхилення, на основі яких кори-

гується решта проекту. Проекти можуть реалі-

зовуватися в будь-яких організаційних струк-

турах. Це можуть бути функціональні, різно-

манітні матричні і проектні структури. 

Управління проектами пов'язано, перш за 

все, зі змінами. Тому саме оптимальне поєд-

нання інерційності і налагодженості процесів в 

бюрократичних структурах, динаміки і націле-

ності на кінцевий результат в проектах 

підприємств дає позитивний ефект. 
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Чухлиб В.Е.,  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  
С целью вывода из затяжного кризиса производственных предприятий Украины, необходимо искать новые способы 

управления предприятиями. В статье проведен анализ эффективности проектной деятельности на 

производственных предприятиях. Определены основные проблемы производственных предприятий, помогает 

решить проектная деятельность. Выявлены преимущества проектной деятельности, и их обоснования. 

Предоставленная классификация проектов на производстве по различным признакам. Приведены рекомендации по 

оптимизации организационных структур и их характеристика. Внедрение на предприятии системы управления 

проектами обеспечит эффективную работу предприятия, обеспечит взаимодействие между подразделениями, 

позволит лучше планировать свою деятельность, повысится производительность труда и качество работ, 

поскольку появятся ответственные за конкретные участки работ.  

Ключевые слова: управление проектами, проектный менеджмент, стратегия предприятия, конкурентоспособ-

ность предприятия, промышленное предприятие. 

 

Chukhlib V.  

PROJECT MANAGEMENT AT THE PRODUCTION ENTERPRISE 

In order to remove the protracted crisis of Ukrainian manufacturing enterprises, it is necessary to look for new ways of 

managing enterprises. The article analyzes the effectiveness of project activity at manufacturing enterprises. The basic 

problems of the manufacturing enterprises, which help to solve the project activity, are determined. The advantages of the 

project activity and their substantiation were revealed. The classification of projects in the production on various grounds is 

provided. The recommendations for optimization of organizational structures and their characteristics are given. 

Implementation of the project management system at the enterprise will ensure efficient operation of the enterprise, provide 

interaction between the departments, allow better planning of their activities, increase productivity and quality of work, as 

there will be responsible for specific areas of work. 

Keywords: projects, project management, enterprise strategy, industrial enterprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


