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Застосування проектно-орієнтованого підходу в управлінні підприємствами набуває особливої акту-
альності в кризових економічних умовах за рахунок підвищення необхідності концентрування уваги на 
усіх рівнях управління та етапах діяльності підприємств. Розглянуто перспективи впровадження проєк-
тно-орієнтованого підходу в системі менеджменту організації. Узагальнені основні принципи проєктно-
орієнтованого підходу. Розглянута та визначена загальна структура проєкту. Узагальнені фактори, 
які впливають на впровадження проєктно-орієнтованого підходу в систему менеджменту організації. 
Висвітлено питання щодо стандартизації та регламентації управління проєктами, та програмами. 
Визначені головні переваги використання проєктно-орієнтованого підходу в системі менеджменту  
організації.

Ключові слова: проєкт, організація, підхід, управління, проєктно-орієнтоване управління, менеджмент 
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Crisis phenomena in the economy of Ukraine lead to the search for new approaches to enterprise management, 
as the application of traditional approaches to enterprise management in such economic conditions often leads to a 
decrease in the efficiency of enterprises. Therefore, the project approach to enterprise management, which allows to 
focus on the activities of individual centers of responsibility, becomes especially relevant in modern conditions. Every 
head of an enterprise, institution or organization must be able to use universal knowledge and methods of project 
management in order to be able to solve the following tasks: to formulate the goals and objectives of the enterprise;  
to form their substantiation; structure processes (identify goals, processes, subprocesses, stages, etc.); identify 
financial needs and sources of funding; develop a search for contractors and other contractors; prepare and 
conclude contracts; calculate the budget; determine deadlines and develop implementation schedules; control the 
implementation process and control the implementation plan; manage the risks of project activities. An important 
feature of the project approach is that the model of each project is unique and unique with its characteristics, 
parameters, structures, time, financial or resource constraints, and therefore the application of the project approach 
in business management requires research and always remains relevant. The article considers the prospects 
of implementing a project-oriented approach in the management system of the organization, summarizes and 
defines the basic principles of project-oriented approach in management. The general structure of the project was 
considered and determined. Generalized factors that influence the implementation of project-oriented approach 
in the management system of the organization. Issues of standardization and regulation of project and program 
management are covered. The main advantages of using a project-oriented approach in the management system 
of the organization are identified.

Keywords: project, organization, approach, management, project-oriented management, management of 
organization, principles project-oriented to approach.
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Постановка проблеми. Якісне функціо-
нування кожної організації напряму залежить 
від швидкої адаптивності до змін ринкової 
кон’юнктури, ефективності та надійності інфор-
маційної підтримки його діяльності, правиль-
ного використання управлінських інструментів 
для прийняття вірних рішень.

Використання проєктно-орієнтованого під-
ходу в системі менеджменту організації дає 
можливість якомога точно оцінити дані та спрог-
нозувати ситуацію після пропонованих змін 
у роботі організації, поставити конкретні цілі та 
запобігти можливих помилок, які виникають уна-
слідок неуважності та неточності вимірювань. 

Завдяки проєктному підходу в менеджменті 
можна знайти засоби та шляхи досягнення 
бажаної мети навіть в умовах обмеженості 
ресурсів та часу. Розуміння принципів проєктно-
орієнтованого підходу та його можливостей, дає 
можливість значно покращити рівень конкурен-
тоспроможності підприємства та забезпечити 
успішне функціонування внутрішнього серед-
овища організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти цього питання знайшли висвіт-
лення в наукових працях вітчизняних та зару-
біжних вчених. Були розглянуті теоретичні 
аспекти управління проектами в діяльності 
підприємства (Козлова І., Медяник О., Ониш- 
кевич О. та ін.); досліджено вплив проектного 
управління на конкурентоспроможність підпри-
ємства (Акіліни О., Рижакова Г. та ін.), визначено 
вплив проєктного управління на інноваційну 
діяльність організації (Колодізєва Т., Мерзлікін А., 
Панасьянц Г. та ін.). 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на тривалі 
дослідження у сфері проєктного підходу до 
управління підприємствами та його поширення 
у світовій практиці, у вітчизняній економіці про-
єктний підхід до управління підприємствами 
не набув значного поширення. Залишається 
велике коло невирішених питань щодо впрова-
дження цього підходу в діяльність організації. 
Значна кількість керівників вітчизняних підпри-
ємств не достатньо ознайомлена із сучасним 
проєктним менеджментом та досягненнями 
у цій сфері діяльності, а тому вони не готові 
використовувати проектних підхід до управ-
ління підприємствами, вважаючи доцільність 
застосування такого підходу виключно прєк-
тними структурами. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей використання проєктно-
орієнтованого підходу в системі менеджменту 
організації, його принципів, факторів, що впли-
вають на впровадження цього підходу та умов, 
які його впровадження ускладнюють. А також 
визначення шляхів вдосконалення ефектив-
ності його використання у системі менеджменту 
організації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Більшість дослідників трактують про-
єктно-орієнтований підхід як особливу форму 
управління підприємствами, що дозволяє орга-
нізації сфокусувати увагу і сконцентрувати 
зусилля на виконанні визначеного комплексу 
задач за умови чітко визначених часових та 
ресурсних обмежень. Його головною метою 
є оцінка економічної та соціальної ефектив-
ності проєктів і програм, що реалізуються, 
оцінка доцільності їх впровадження, можливих 
джерел фінансування та існуючих ризиків при 
їх реалізації. 

В сучасних умовах під впливом усіх гло-
балізаційних процесів діяльність підприємств 
неможлива без інноваційних та інвестиційних 
проєктів і програм. Проєктний підхід в системі 
менеджменту організації відіграє значну роль 
у реалізації таких проєктів, адже представляє 
собою послідовний план дій щодо проведення 
дослідницьких та розрахунково-аналітичних 
процесів. Усі ці дії спрямовані на те, щоб обґрун-
тувати доцільність інвестування, визначення 
взагалі ефективності інвестицій, а також оптимі-
зацію системи управління витратами. 

Для того, щоб визначити переваги проєк-
тного підходу, необхідно визначити сутність 
проєкту. Проєктом вважається ідея (проблема), 
яка реалізовується за допомогою певних засо-
бів з метою досягнення бажаного економічного, 
технічного, технологічного чи організаційного 
результату. Загальна структура проєкту подано 
на рис. 1.

В загальному розумінні проєкт це сукупність 
ідей і цілей, які спрямовані на впровадження 
та створення нового продукту чи послуги або 
модернізування існуючих, включаючи управ-
ління ним на всіх етапах. 

Сьогодні на розвиток проєктного менедж-
менту достатньо сильно впливає Міжнародна 
асоціація управління проєктами (International 
project management association – IPMA), яка 
заснована у 1965 році у Відні. Вона складається 
з-понад 50 асоціацій управління проєктами 
з усього світу, забезпечуючи достовірну інфор-
мацію щодо сучасних тенденцій розвитку про-
єктного менеджменту.

Завдяки проєктному підходу в менеджменті 
стає можливим контроль над виробничими про-
цесами на кожному етапі їх реалізації, можли-
вість для аналізу, виявлення слабких місць та 
виправлення ситуації, що в кінцевому резуль-
таті призводить до успішного їх втілення.

Проєктно-орієнтований підхід базується 
на ряді принципів, які його характеризують.  
Ці принципи подані у табл. 1.

З кожним роком кількість підприємств, що 
використовують проєктно-орієнтований підхід 
у діяльності збільшується. Таке масштабне охо-
плення пояснюється можливостями, що надає 
такий підхід в системі менеджменту організації, 
а саме: 
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– підвищення якості та ефективності роботи 
персоналу; 

– передбачуваність термінів і результатів 
робіт; 

– можливість швидкого коригування цілей 
і завдань; 

– підвищення оперативності інформації, що 
важлива при прийнятті ключових рішень; 

– оптимізація термінів вирішення різного 
рівня завдань;

– підвищення ефективності взаємодії учас-
ників проєктів і програм [6; 7].

Успіх проєктно-орієнтованого підходу в 
менеджменті залежить від цілого ряду умов, що 
подані на рис. 2.

Таке управління допомагає сконцентрувати 
увагу та ресурси керівництва підприємства на 
виконанні зазначеного проєкту або програми 
з урахуванням обмеженості часу, бюджету та 
інших важливих ресурсів.

Аналіз рівня проєктного управління дає змогу 
зацікавленим партнерам прийняти рішення 
щодо доцільності участі у проєкті, завдяки отри-
манню релевантної інформації. Крім того, це 
дає змогу розробити заходи, що значно змен-
шують виникнення можливих фінансових втрат 
унаслідок впливу різних ризиків [9].

Аналіз літератури дозволив визначити при-
чини, які ускладнюють впровадження даного 
підходу в систему менеджмента організації:

Рис. 1. Загальна структура проєкту 
Джерело: узагальнено за [1; 2]
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Таблиця 1
Принципи проєктно-орієнтованого підходу

Принцип Характеристика

Комплексність Використання різних видів аналізу і підготовка комплексного бізнес 
плану 

Соціально-економічний 
ефект Позитивний вплив на соціально-економічне середовище 

Безстроковість Можливість проведення аналізу протягом всього життєвого циклу 
проєктів і програм

Системність Вплив системи взаємовідносин учасників проєкту з іншими 
економічними суб’єктами, синергічний ефект

Підпорядкування 
міжнародним стандартам Використання та підпорядкування сучасним міжнародним стандартам 

Відповідність Відповідність стратегії розвитку й інвестиційної політики країни, області, 
підприємства

Якість та достатність 
інформації

Необхідність належної якості та повна інформація щодо проєктів 
і програм. Надання відповідної документації, яка буде необхідна 
в процесі реалізації проєктів і програм

Джерело: узагальнено за [3–5]
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– некомпетентний підхід керівництва через 
страх невдачі відмовляється від будь-яких змін 
у системі управління;

– відсутність деталізованих моделей, що 
описують функціонал, структуру та послідов-
ність дій для внесення нововведень в існуючий 
менеджмент;

– недостатня кваліфікація персоналу 
у сфері проєктної діяльності та відсутність сис-
теми мотивації [10].

Однак, саме ці проблеми можливо вирі-
шити після виявлення бажаного результату 
діяльності, внесення змін у існуючу систему та 
залучення більшості працювати над загальним 
завданням. 

Проєктно-орієнтований підхід засновано на 
регламентації певних процесів, що подано на 
рис. 3.

Стандартизація управління проєктами, 
управління програмами й управління портфе-
лями проектів (PMBOK, P2M, ISO 9001:2009, 
ISO 22000:200 та ін.) визначає принципи та 
інструменти їх реалізації.

Проєктно-орієнтований підхід в системі 
менеджменту надає системне уявлення про 
всі етапи реалізації проєктів або програм, 
завдяки представленню теоретичної та аналі-
тичної частини усім учасникам. Завдяки адек-
ватній оцінці проєктів і програм, відразу мож-
ливе чітке розмежування вигід та витрат, що 
можуть бути пов’язані і як з його впроваджен-
ням в діяльність організації, так і з відмовою 
від нього. В свою чергу, це приводить до змен-
шення строків досягнення результатів, залу-
чення додаткових інвестицій та оптимального 
використання науково-методичного потенціалу 

проєктно-орієнтованого методу. Також забезпе-
чує прозорість, обґрунтованість і своєчасність 
в управлінській системі підприємства.

Використання проєктно-орієнтованого під-
ходу надає керівним органам підприємства 
наступні переваги:

– проведення попереднього аналізу даних 
значно знижує ризик отримання даних, немож-
ливих до впровадження у практичну діяльність 
організації;

– можливість одночасного використання 
багатьох підходів щодо управління організа-
цією, що будуть доповненням один до одного;

– запропоновані проєкти і програми стають 
більш структурованими, завдяки чому вибудо-
вується системний підхід щодо їх впровадження 
у діяльність підприємства;

– завдяки виявленню конкретного плану дій, 
кожний учасник має певний перелік обов’язків, 
що відповідає загальній меті проєкту;

– забезпечення синхронізації у часі та у про-
сторі всіх робіт у рамках проєкту, при оптималь-
ному використанні наявних ресурсів;

– концентрація усіх зусиль та здібностей 
зацікавлених осіб, що беруть участь у цій діяль-
ності, концентруються на реалізації одного 
задуму, досягненні однієї мети.

Висновки. Застосування проектного під-
ходу в управлінні підприємствами набуває 
особливої актуальності в кризових умовах.  
Це пов’язано з необхідністю концентрування 
уваги на усіх рівнях управління та етапах діяль-
ності підприємств. Адже перевагами застосу-
вання проектного підходу є ефективне викорис-
тання ресурсів, врахування різного рівня ризиків 
та оптимізація джерел фінансування. Розвиток 

Рис. 2. Умови, що позитивно впливають  
на впровадження проєктно-орієнтованого управління

Джерело: узагальнено за [8]

Умови, що впливають на впровадження проєктно-орієнтованого 
підходу в менеджменті 

мотивація усіх учасників на результат 

використання сучасних методів інформатизації 

чіткий розподіл обов’язків та відповідальності учасників проєктів 
і програм  

регулярний моніторинг ключових показників 

здатність системи швидко реагувати на зміни внутрішнього 
та зовнішнього середовища 
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прикладних засад проектного підходу в управ-
лінні підприємствами може досягатись за раху-
нок активної практичної участі керівників під-
приємств та організацій в клубах чи асоціаціях 
управління проектами. Подальші дослідження 
для імплементації проєктної діяльності в орга-
нізації слід спрямувати на побудову системи 
моніторингу зовнішніх та внутрішніх чинників 
підприємства, потреб ринку, методи розробки 

техніко-економічних обґрунтувань, методи пла-
нування та структуризації проекту. Крім того 
для вищого керівництва важливо правильно 
сформована система навчання, яка буде спря-
мована на розвиток лідерських навичок у про-
ектних менеджерів, їхнє уміння сформувати 
успішну команду проекту, правильно планувати 
параметри проекту, враховуючи всі обмеження 
(ресурси, тривалість та ін.), ризики тощо. 

Рис. 3. Регламентація процесів за проєктно-орієнтованим підходом
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методів системного аналізу та формалізованого подання 
структур і процесів функціонування проєктів і програм 

оцінки ефективності проєктів і програм 

технологій управління проєктами і програмами 
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