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У публікації аналізується та обґрунтовується необхідність впровадження проектного 

менеджменту в діяльність виробничого підприємства. Досліджено вплив організації виробничих процесів на 

розвиток та конкурентоспроможність виробничого підприємства. 

 

Реалії сьогодення засвідчують, що темпи змін постійно підвищуються у всіх 

напрямках діяльності, і у промисловості зокрема. Традиційні організаційні форми 

виробництва як індикатори стабільного організаційного середовище вже стають 

застарілими, та не можуть забезпечити у повній мірі зростання конкуренції, тому і 

виникає необхідність більш швидкого реагування на зміни потреб ринку. Саме тому, і для 

виробничих підприємств актуальним є впровадження гнучких стратегій та організаційних 

структур, які можуть забезпечити більш швидке реагування на зміни зовнішнього 

середовища організації. 

Окрім того, основною базовою умовою конкурентоспроможності та дієвості 

виробничих підприємств та організацій є ефективність організації саме виробничих 

процесів. Саме тому відбувається постійне розширення впливу процесів розвитку 

виробництва на прийняття управлінських рішень [1, c 68]. А основою раціональної 

організації виробництва є взаємозв’язок сукупності різнорідних елементів, що 

забезпечують процес виробництва, та інтеграція їх у єдину високоефективну виробничу 

систему з повним узгодженням за всіма аспектами їх функціонування між собою [2]. 

Саме тому необхідним стає впровадження проектного менеджменту в процес 

розвитку виробничих підприємств та організацій для забезпечення управління командою 

та ресурсами за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект завершується 

успішно і досягає своєї мети [3], тобто відповідно забезпечується розвиток виробництва та 

зростання конкурентоспроможності організації. Це пояснюється тим, що саме керівник 

проекту має володіти всіма технічним ноу-хау, що включають всі знання, пов’язані з 

методологією організації виробництва, використовуваними інструментами і найбільш 



раціональними технологіями виробничого процесу, та потребами ринку і змінами 

зовнішнього середовища. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Хвостіна І.М. Вдосконалення організації виробництва в умовах інноваційного розвитку 

підприємств/ Хвостіна І.М. Лизунова О. М., Пуханов О.О.  Забезпечення ефективності діяльності 

підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство. 2017. Вип. 12 (1). С. 187-190.  

2. Йохна М.А, Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. - 

К. : Академія, 2005. - 400 с 

3. Лизунова О. М., Пуханов О.О.  Забезпечення ефективності діяльності підприємства. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство. 2017. Вип. 12 (1). С. 187-190.  

 


