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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

 

Актуальність теми. Сучасні умови діяльності промислових підприємств 

характеризуються жорстким рівнем конкуренції та нестачею ресурсів. Цьому 

слугує ряд причин. По-перше, нестабільне політичне та економічне становище, що 

спровокувало структурні зміни населення – все більше людей мігрують з країни в 

пошуках кращих умов праці, можливостей професійного росту або більшої 

заробітної платні. Серед них більша частка – висококваліфіковані спеціалісти, 

професіонали. Це стало причиною шаленої нестачі кадрів на вітчизняних 

підприємствах. По-друге, бурхливий технічний розвиток створив нові можливості 

для переорієнтації підприємства на інноваційний розвиток. При цьому вітчизняні 

підприємства зустрілись з новими труднощами – їх технічне оснащення не 

дозволяє гідно конкурувати з зарубіжними підприємствами, рівень технологічного 

забезпечення відстає на кілька десятиліть. По-третє, щодня підприємства 

стикаються з новими викликами, серед яких технологічні зміни, високий рівень 

конкуренції, нестабільні економічні процеси в країні та світі, що змушують їх 

оперативно та ефективно знаходити та приймати управлінські рішення. Все це 

потребує нових форм та напрямів організаційного забезпечення. 

Для малих промислових підприємств зазначене є більш актуальним. Хоча, на 

відміну від великих та середніх, їх ресурси достатньо обмежені, а можливостей 

інноваційного розвитку, навпаки, більше через їх гнучкість та адаптивність.  

Різні аспекти інноваційного розвитку промислових підприємств, зокрема 

організаційний, у тому числі за умов інформатизації, досліджували: І. Бутирська, 

В. Захарченко, І. Золотарьова, С. Ілляшенко, В. Козловський, Н. Краснокутська, 

М. Кошлата, Т. Лепейко, М. Меркулов, Н. Нестерова, І. Підкамінний, В. Cтадник, 

Л. Стрижеус, Л. Федулова, С. Філиппова, В. Ціпуринда, А. Череп, І. Школа, 

А. Яковлєв. Їх вивчали Л. Водачек, М. Портер, К. Прихалад, Г. Хамел, Б. Санто, Е. 

Ульвік, Р. Фостер, Ю. Хабермас, К. Ясперс. У підсумку розроблено основний 

теоретичний базис: сформульовано поняття, систематизовано чинники та завдання 

інноваційного розвитку, висвітлено організаційний чинник та інформатизація як 

явище та умова розвитку підприємств, розроблено основні підходи та інструменти 

його використання. Все це значно посилило теорію інноватики, теоретико-

методичне підґрунтя та інструментарій організаційного забезпечення підприємств. 

Однак високий рівень інформатизації та інноваційного розвитку економіки 

створили нові виклики, що можуть слугувати як додатковими можливостями, так і 

перепоною для ефективного функціонування та інноваційного розвитку 

підприємства. Це потребує дещо інших підходів до організаційної складової 

розвитку: йдеться про визначення та класифікацію організаційних структур; 

методи та моделі їх формування, що враховують інформатизацію економіки; етапи 

блокового проектування організаційної структури з елементами віртуалізації та 

забезпечення зв’язків між віртуальними та структурними блоками; економічне 

оцінювання їх результативності.  

Зазначене зумовило тему дисертації, її мету, завдання, предмет, структуру 

та напрями дослідження. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно тематичних планів НДР ОНПУ за період 2011-

2018 рр. при виконанні держбюджетних тем: «Розробка теоретико-

методологічних засад формування системи економічної безпеки підприємств 

структуроформуючих галузей реального сектора економіки регіону з 

використанням чинника вартості підприємства» (номер державної реєстрації 

0112U002912, 2011-2014 рр.), де авторкою представлено класифікацію 

організаційних структур, які ефективно впливають на інноваційний розвиток, 

розроблено концептуальну модель цільового організаційного забезпечення 

інноваційного розвитку підприємств структуроформуючих галузей реального 

сектора економіки; «Методологія та управлінський інструментарій 

забезпечення економічно безпечного інноваційного розвитку підприємств 

промислового сектору на основі інтеграції освіти, науки і виробництва» (номер 

державної реєстрації 0115U000408, 2015-2017 рр.), де авторкою висвітлено 

чинники впливу на інноваційний розвиток, поглиблено проаналізовано 

організаційний чинник та особливості його впливу на інноваційний розвиток 

малого промислового підприємства; «Механізми забезпечення інноваційного 

розвитку підприємництва в умовах глобалізаційних викликів» (номер 

державної реєстрації 0118U006803, 2018 р.), де авторкою проаналізовано стан 

та напрямки інноваційного розвитку промислових підприємств, висвітлено 

організаційні зміни інноваційно-активних підприємств, досліджено методи та 

моделі формування організаційної структури інноваційно-активного малого 

підприємства, обґрунтовано концептуальне бачення віртуалізації 

організаційних структур в підприємництві, розроблено методичні рекомендації 

щодо організаційного проектування зв’язків структури управління інноваційно-

активного малого підприємства та рекомендації щодо варіативного її вибору та 

оцінювання її результативності. Дисертантка приймала участь в НДР як 

співвиконавиця (довідка № 2280/01-07 від 28.12.2018 р.). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробленні 

теоретико-методичного підґрунтя та рекомендацій щодо організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку малого промислового підприємства в 

умовах інформатизації економіки. 

Досягнення мети роботи зумовило необхідність вирішення завдань: 

 дослідити вплив організаційного чиннику інноваційного розвитку та 

обґрунтувати його особливості для інноваційно-активного малого 

підприємства; 

 класифікувати організаційні структури інноваційно-активних 

підприємств; 

 систематизувати організаційні зміни інноваційно-активних підприємств 

та обґрунтувати віртуалізацію в якості тенденції розвитку організаційних 

структур малих промислових підприємств; 

 виконати порівняльну характеристику методів та моделей формування 

організаційних структур, обґрунтувати їх застосовність для інноваційно-

активного малого підприємства; 
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 обґрунтувати цільовий концептуальний підхід до зміни організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку малих промислових підприємств, 

розробити відповідну концептуальну модель, основні складові та завдання; 

 розробити комплекс рекомендацій щодо блокового проектування, 

варіативного вибору та оцінювання результативності організаційної структури 

інноваційно-активних малих промислових підприємств з елементами 

віртуалізації, відповідну систему показників; 

 запропонувати та формалізувати організаційно-економічний механізм 

фрілансового забезпечення віртуальних блоків організаційної структури 

інноваційно-активних малих промислових підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес організаційного забезпечення 

інноваційного розвитку малого промислового підприємства в умовах 

інформатизації економіки. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 

організаційного забезпечення інноваційного розвитку малого промислового 

підприємства в умовах інформатизації економіки. 

 Методи дослідження. Для вирішення завдань використані такі методи: 

історичний, систематизації та узагальнення – при вивченні науково-

теоретичного базису організаційного забезпечення та розгляду генезису 

термінів інновації та інноваційний розвиток; системний, аналіз і синтез, 

сходження від абстрактного до конкретного – для розробки теоретико-

методичного підходу до формування організаційного забезпечення в умовах 

інформатизації економіки; класифікаційно-аналітичний, емпіричного 

дослідження – для класифікації організаційних структур управління, чинників і 

ресурсних обмежень змін організаційного забезпечення інноваційно-активних 

промислових підприємств; статистичного і порівняльного аналізу – при 

виявленні основних трендів, тенденцій розвитку організаційних структур малих 

промислових підприємств, структурних та кількісних змін промислових 

підприємств в залежності від їх розмірів, чисельності працюючих та галузевої 

приналежності, виявленні сучасних форм співпраці; діалектичного і 

порівняльного аналізу – при дослідженні переваг та недоліків основних типів 

структур управління; структурування та опису – для обґрунтування принципів 

і функціоналу управлінського інструментарію формування та економічного 

оцінювання результативності організаційних структур інноваційно-активного 

підприємства; економіко-статистичний, панельних експертних оцінок, 

анкетування, контент-аналіз – для обґрунтування зміни пріоритетів 

формування організаційних структур управління інноваційно-активних 

підприємств; групування та формалізації – для розробки організаційно-

економічного механізму фрілансового забезпечення; логічний – для побудови 

структури, узагальнення результатів дослідження.  

Інформаційна база дослідження обхоплює праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених, фахівців-практиків з організаційного забезпечення функціонування 

підприємства, інформатизації економіки, інноваційного розвитку та структур 

управління підприємств, чинне законодавство і нормативно-правові акти, дані 

Державної служби статистики України, відкриті аналітичні матеріали інших 
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державних, приватних, іноземних установ і організацій, звітність підприємств, 

результати власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні 

науково-методичних підходів та рекомендацій щодо цільового організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку малого промислового підприємства в 

умовах інформатизації економіки на засадах інтегрування організаційних 

механізмів віртуалізації та фрілансу.  

Найбільш вагомі наукові результати, що становлять наукову новизну: 

удосконалено: 

 класифікацію організаційних структур інноваційно-активних 

підприємств, яка на противагу існуючим, застосовує класифікаційну ознаку за 

ступенем використання мереж; 

 систематизацію організаційних змін інноваційно-активних підприємств, 

відмінною рисою якої є обґрунтування: а) віртуалізації в якості загальної 

тенденції розвитку організаційних структур малих промислових підприємств, 

б) переходу від ієрархічних до мережевих структур управління, створення 

невеликих груп (команд) та віртуальних підрозділів з обмеженою кількістю 

виконавців – в якості головних організаційних змін в діяльності інноваційно-

активного підприємства; 

 порівняльну характеристику методів та моделей формування 

організаційних структур, яка, на противагу іншим підходам, обґрунтовує їх 

застосовність для інноваційно-активного малого підприємства за критеріями 

функціонування підприємства на різних стадіях циклу його розвитку та 

реорганізації; 

 наукові підходи до обґрунтування організаційного забезпечення 

інноваційного розвитку малих промислових підприємств в умовах 

інформатизації, що, на противагу існуючим, пропонують цільовий 

концептуальний підхід до зміни організаційного забезпечення інноваційного 

розвитку малих промислових підприємств, що передбачає їх проведення на 

основі інтеграції механізмів віртуалізації та фрілансу, а концептуальна модель 

цільових організаційних змін інноваційного розвитку висвітлює його основні 

складові (загальні, управлінські, передвиробничі, виробничі) та завдання, 

згруповані у відповідні блоки; 

 інструментально-методичне забезпечення організаційного проектування 

за рахунок розробки комплексу рекомендацій щодо блокового проектування, 

варіативного вибору та оцінювання результативності організаційної структури 

інноваційно-активних малих промислових підприємств з елементами 

віртуалізації, де до критеріїв оцінювання додано рівень структури постійних 

витрат, віртуалізації ресурсів та організаційної структури, до об’єктів оцінювання 

– динаміку та результативність віртуалізації організаційної структури 

підприємства за допомогою показників оцінювання її приросту та рентабельності; 

дістало подальшого розвитку: 

 науково-методичні підходи до дослідження організаційного чиннику 

інноваційного розвитку промислових підприємств, відмінністю яких є 
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а) обґрунтування його суттєвих змін, перетворення на один з основних 

інструментів підвищення результативності діяльності підприємства; 

б) підвищеної актуальності змін організаційної структури та спрямованості змін 

на забезпечення інноваційного розвитку в якості особливості інноваційно-

активних малих підприємств; 

 організаційно-економічний механізм кадрового забезпечення 

організаційних структур інноваційно-активних малих промислових 

підприємств, який, на відміну від відомих, містить формалізований механізм 

фрілансового забезпечення віртуальних блоків їх організаційної структури, 

інтегрує організаційну і функціональну складову он-лайн платформ фрілансу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

наукових методично завершених рекомендацій щодо варіативного вибору 

організаційної структури інноваційно-активного малого промислового 

підприємства в умовах інформатизації економіки. Зазначені рекомендації, а 

також рекомендації з оцінювання їх результативності прийняті до 

впровадження ТОВ «Інформ-Групп» (довідка № 12/05 від 30.05.2018 р.), ПП 

«Макфіл.Груп» (довідка № 23/07 від 23.07.2018 р.), ТОВ «Науковий парк 

ОНПУ» (довідка № 04-9 від 05.09.2018 р.). Рекомендації щодо організаційного 

проектування зв’язків структури управління враховані при її реорганізації 

прийняті до впровадження ТОВ «КПС-07» (довідка № 12/08-18 від 

22.08.2018 р.). Результати дисертації використано в навчальному процесі 

Одеського національного політехнічного університету МОН України при 

підготовці навчальних програм і навчально-методичних матеріалів з дисциплін 

«Інноваційне підприємництво», «Цифрове підприємництво», «Потенціал і 

розвиток бізнесу» (довідка № 2279/01-07 від 28.12.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

організаційного забезпечення інноваційного розвитку малого промислового 

підприємства в умовах інформатизації економіки. Всі наукові результати, 

викладені в дисертації, одержано авторкою особисто. З наукових праць, 

виданих в співавторстві, у роботі використані лише ті положення, що 

складають її індивідуальний внесок, який зазначено в авторефераті у переліку 

публікацій за темою дисертації, а також у Додатку А дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися на 9 міжнародних науково-практичних 

конференціях: ІІІ науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми ринку 

та розвиток регіонів України в 21 сторіччі» (м. Одеса, 2012 р.), ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів та студентів 

«Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації 

економіки» (м. Рівне, 2013 р.), І Міжнародній науково-теоретичній конференції 

молодих вчених та студентів «Менеджмент та маркетинг: сучасні глобальні 

виклики» (м. Донецьк, 2013 р.), Міжнародній українсько-японській конференції 

з питань науково-промислового співробітництва (м. Одеса, 2013 р.), IV 

міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: 

сучасні проблеми теорії та практики» (м. Одеса, 2015 р.), ІІ міжнародній 
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науково-практичній інтернет-конференції «Формування потенціалу 

економічного розвитку промислових підприємств» (м. Одеса, 2016 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка і менеджмент 2016: 

перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (м. Дніпропетровськ, 2016 

р.), IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми теорії та практики менеджменту» (м. Одеса, 2017 р.), ІХ Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів 

«Формування механізмів управління якістю та підвищення 

конкурентоспроможності підприємств» (м. Дніпро, 2018 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 20 наукових праць, 

з них: 1 монографія, 8 статей у фахових виданнях України, 2 – у наукових 

періодичних виданнях інших держав, у т.ч. 6 – у виданнях, що включені в 

міжнародні наукометричні бази; 9 – доповідей і тез доповідей на наукових 

конференціях. Загальний обсяг публікацій складає 14,57 д.а., з яких 12,98 д.а. 

належать особисто авторці. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із анотації, вступу, 

трьох розділів і висновків, списку використаних джерел з 193 найменувань – на 

22 сторінках, 3 додатків – на 25 сторінках. Повний обсяг дисертації – 261 

сторінка, з них 165 сторінок основного тексту. Дисертація містить 20 рисунків, 

з яких 3 займають 3 повних сторінки, 31 таблицю, з яких 14 займають 32 

повних сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; розкрито її зв’язок з 

науковими темами; сформульовано мету дослідження і завдання, об’єкт, 

предмет і методи; визначено наукову новизну і практичне значення результатів, 

представлено дані про апробацію результатів дослідження і публікації. 

У першому розділі – «Теоретичні засади організаційного забезпечення 

інноваційного розвитку малого промислового підприємства» – досліджено 

зміст, завдання та чинники інноваційного розвитку підприємства; обґрунтовано 

роль організаційного чинника інноваційного розвитку та його особливості для 

інноваційно-активного малого підприємства; проведено типологізацію 

організаційних структур інноваційно-активних підприємств. 

Аналіз теоретичного змісту поняття інновації та інноваційний розвиток, 

генезису їх розвитку виявив, що єдиного визначення цих понять в науковій 

літературі немає. Але він дав змогу узагальнити, що інноваційний розвиток 

підприємства є доволі складним процесом технологічних, організаційних, 

маркетингових та інших змін, які запроваджуються підприємствами задля 

підвищення якості продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються, що 

в подальшому може покращити економічний ефект діяльності підприємства та 

зміцнити його конкурентоспроможність. 

Підходи до визначення основних завдань інноваційного розвитку можуть 

відрізнятись. Проте, ключовим фактором, що може змусити їх виконувати, є 

системна дія підприємства в сфері інноваційного розвитку, направлена на 
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виконання чітко сформованої мети та конкретних цілей. Системність та чіткість 

дій залежать від взаємодії всіх чинників, що впливають на інноваційну 

діяльність підприємства та визначають її напрями. 

Більшість наукових досліджень з проблематики інноваційного розвитку 

промислових підприємств детально розглядає фінансове, технологічне та інші 

види забезпечення та їх можливий вплив, недостатньо висвітлюючи роль його 

організаційного забезпечення. Більш того, не всі науковці відокремлюють 

організаційне забезпечення в окремий об’єкт дослідження. Тому відсутність 

спільної позиції науковців стає підставою для продовження дискусії щодо змін 

змісту та ролі організаційного забезпечення інноваційного розвитку. 

 Аналіз підходів до тлумачення змісту організаційного чинника виявив, 

що більшість науковців основною його складовою вважають організаційну 

структуру управління. Розглянувши за цим підходом основні типи структур 

управління (механістичні та органічні), виявлено, що нові умови діяльності 

промислових підприємств обумовили необхідність створення сучасних 

структур управління, які б ставили за мету саме інноваційну та новаторську 

діяльність підприємства. Їх особливістю стає створення якомога кращих умов 

для використання творчих можливостей персоналу, компетентності та уміння 

виконавців, а не позиції топ-менеджменту. Запропоноване власне визначення 

організаційної структури управління інноваційним розвитком промислового 

підприємства як налагодженої системи взаємозв’язку блоків управління, 

сукупні дії яких спрямовані на розвиток підприємства шляхом наукових 

досліджень і розробок, створення інноваційних проектів.  

Встановлене, що існуючі принципи формування структури управління 

мають більш загальний характер та не враховують сучасні процеси віртуалізації 

економіки та інформатизації бізнес-процесів, зростання вагомості та впливу 

командної роботи персоналу. Тому їх доповнено двома принципами: 

а) доцільність створення ефективних команд для виконання нестандартних 

завдань та проектів; б) альтернативності забезпечення ефективності 

організаційної структури управління шляхом створення віртуальних блоків, 

застосування механізмів аутсорсингу та фрілансу. 

Аналізуючи основні чинники, що впливають на інноваційний розвиток 

підприємств, доцільно доповнити ключові ознаки їх класифікації станом 

технологічного рівня та інформаційного забезпечення підприємства. 

Аргументовано, що організаційний чинник інноваційного розвитку 

перетворився на один з основних, зазнавши досить суттєвих змін під впливом 

технологічного фактору. Йдеться про появу у інноваційно-активного 

підприємства потреби у сучасних, більш гнучких структурах управління, що 

здатні швидко пристосовуватись до необхідних змін та можливість вирішувати 

різноманітні, інколи нетипові для підприємства, завдання. При цьому основою 

сучасних структур управління стали компетентності та уміння конкретного 

виконавця, а не позиції топ-менеджменту.  

Особливістю організаційного чиннику інноваційного розвитку для 

інноваційно-активного малого підприємства є підвищена актуальність 

спрямованості змін організаційної структури на забезпечення інноваційного 
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розвитку, оскільки саме структура управління забезпечить умови для створення 

ефективних команд для виконання нестандартних завдань та проектів, здатність 

діючої структури управління ефективно діяти при умовах створення 

віртуальних блоків, налагодження технологічних та технічних зв’язків між 

усіма ланками структури управління. 

Для виявлення найбільш ефективних структур управління, що 

створюватиме максимально сприятливі умови для впровадження інновацій та 

інноваційної діяльності, структури управління класифіковано в два етапи: 

а) аналіз основних ознак класифікації; б) типологізація оргструктур за ознакою 

ступеня гнучкості і адаптивності. Встановлене, що серед існуючих ознак 

найбільш вагомими є ознаки: ступень гнучкості і адаптивності, технологія 

роботи. Найбільш розповсюдженими є ступінь гнучкості і адаптивності, адже 

саме це визначає, як вплив таких факторів як мінливе середовище, 

технологічний розвиток, зміни споживчих потреб та інших, відобразиться на 

роботі промислового підприємства в цілому. Проте в умовах бурхливого 

технічного прогресу та інформатизації виникає потреба застосування ознаки 

класифікації структур управління, що є ключовою саме для інноваційно-

активних підприємств, – ступень використання мереж. За цією ознакою в 

залежності від можливостей, цілей підприємства та виду діяльності, вони 

можуть бути повністю віртуальними або частково. 

Запропонована класифікація організаційних структур управління також 

виділяє новітні (інноваційні) структури управління в окремий блок, поруч з 

механістичними та органічними (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

* структури управління, застосовні для малих інноваційно-активних підприємств  

 

Рисунок 1 – Класифікація організаційних структур управління підприємством 

 

Виділення інноваційних структур у окремий блок обумовлене тим, що 

нові умови, що сформувались під впливом технологічного фактору, змусили 
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Матричні 

 

Мережеві * 

 
Віртуальні * 

 
Організації  

з «внутрішніми ринками» * 

 

Інтелектуальні 

 

Модульні * 

 

Конгломератні 

 

Самонавчальні 
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підприємства шукати нові можливості організації своєї діяльності задля 

забезпечення власної конкурентоспроможності. Саме це і стало підґрунтям для 

створення віртуальних оргструктур шляхом створення як нової структури 

управління, так і окремих підрозділів в межах існуючих структур. З’явились 

нові підходи – створення віртуальних підрозділів через використання 

аутсорсингу та залучення фрілансерів. На практиці допустимо комбінування 

інноваційних структур як з механістичними типами, так і з органічними.  

На тлі бурхливої інформатизації та техніко-технологічного прогресу не 

всі малі промислові підприємства здатні швидко реагувати на зміни та 

пристосовуватись до мінливих середовищ, здійснювати наукові дослідження та 

інноваційні розробки. Необхідні нові підходи, що спрямовані на створення 

організаційних умов на підприємстві, які б стимулювали його персонал до 

інноваційної діяльності та науково-дослідницьких розробок. 
Тому робоча гіпотеза дослідження така: організаційне забезпечення 

інноваційного розвитку малого промислового підприємства із застосуванням 

фрілансу та віртуалізації організаційних структур, здатне створити 

організаційні умови, які б підвищили його результативність. 

У другому розділі – «Методи та напрями змін організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств» – 

проаналізовано стан та напрямки інноваційного розвитку промислових 

підприємств, проблеми розвитку інноваційно-активних малих промислових 

підприємств; систематизовано: організаційні зміни інноваційно-активних 

підприємств, тенденції розвитку організаційних структур малих промислових 

підприємств; обґрунтовано застосовність методів та моделей формування 

організаційної структури для інноваційно-активного малого підприємства. 

Аналіз структурних та кількісних змін інноваційного розвитку 

промислових підприємств, зокрема малих підприємств, виявив, що існують 

проблеми різної природи, а саме: технічні, соціально-демографічні, фінансові та 

організаційні. Сформульовано основні задачі малих промислових підприємств 

щодо подолання проблем організаційного характеру: пошук можливостей задля 

зменшення витрат, що дасть змогу вкласти вивільнені кошти у власний 

розвиток, інноваційну діяльність, залучення нового обладнання, програмного 

забезпечення, удосконалення процесів виробництва або збуту продукції. 

Проведений аналіз виявив кореляцію основних змін в організаційних 

структурах управління та основних викликів в сучасних бізнес-умовах. Це 

підтверджує опитування топ-менеджменту малих промислових підприємств 

(табл. 1), яке довело існування зацікавленості підприємств у співпраці з 

фрілансерами або аутсорсерами. Доведене, що організаційне забезпечення 

малих промислових підприємств потребує змін. Крім технологічного фактору, 

на нього вплинуло виникнення нового ресурсу ринку праці – фрілансери, що 

компенсують нестачу висококваліфікованих кадрів та відповідного ринку. 

Внаслідок цього змінюється управлінський інструментарій організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку в частині: а) формування механізму 

залучення позаштатних працівників для виконання окремих бізнес-процесів; 

б) збільшення необхідності самонавчання для власників бізнесу та підвищення



 

 

 

 Таблиця 1 – Результати опитування щодо визначення впливу віртуальних підрозділів на систему управління 

інноваційною діяльністю малих підприємств та  її організаційне забезпечення 
Критерій Значення за розміром 

підприємства, % 

Кількість/частка 

у загальному 

обсязі, % малі мікро 

1. Кількість досліджених підприємств, одиниць / % 62/11 18/7 18/100 

2. Організаційно-правова форма підприємства: ПАТ/ ЗАТ/ ТОВ / ФОП 9/ 18/ 64/ 9 0/ 0/ 0/ 100 8/7/40/45 

3. Форма власності підприємства: Державна/ колективна/ приватна 0/ 91/ 9 0/ 0 / 100 0/ 55/ 45 

4. Кількість працівників на підприємстві (осіб): До 5/ 5-10/ 10-20/ 20-30/ 30-40/ 40-50 0/ 18/ 9/ 18/ 27/ 28 100/ 0 / 0/ 0/ 0/ 0 40/10/6/10/17/17 

5. Чи є у структурі Вашого підприємства віртуальний підрозділ: Так/ так, і не один/ 

ні 

45/ 9/ 46 14/ 14/ 72 35/10/55 

6. Чи запрошуєте Ви до співпраці фрілансерів: Так, постійно/ так, але не часто/ ні 36/ 54/ 10 28/ 28/ 44 35/ 45/20 

7. Які причини у співпраці: Краща якість виконання бізнес-процесу/ нестача 

персоналу/ складність задач, що неможливо виконати самостійно  

54/ 36/ 10 28/ 14/ 56 35/25/40 

8. Як саме Ви замінили персонал фрілансерами: Закрили відділ/ замінили існуючий 

на інший відділ/ звільнили  конкретного підлеглого, що займався виконанням даної 

функції/ перекваліфікували підлеглого,  що займався виконанням даної функції 

18/ 18/ 54/ 10 0/ 0/ 0/ 100 15/ 15/25/45 

9. Чи впроваджуєте Ви інновації в бізнес-процеси Вашого підприємства: Так/ ні/ 

вже ні 

90/ 10/ 0 42/ 42/ 16 55/40/5 

10. Якщо ТАК, то в чому саме вони полягають: Інновації технологічних процесів/ 

інновації управлінських процесів/ продуктові інновації/ інше  

45/ 45/ 10/ 0 0/ 20/ 80/ 0 45/25/30/0 

11. Якщо НІ, в чому причина: 

Нестача матеріальних ресурсів/ нестача людських ресурсів/ переорієнтація бізнесу 

0/0/0 80/20/0 90/10/0 

12. Як змінився стан системи управління на Вашому підприємстві за останні 3 роки: 

Значно покращився/ покращився/ не змінився/ погіршився/ значно погіршився 

18/ 44/ 27/0/0 0/ 56/ 14/ 30/ 0 5/55/15/25 

13. Якщо було покращення, як саме воно проявилось: Скоротились видатки/ 

прискорився процес прийняття рішення/ збільшився об’єм продажу/ інше  

44/ 28/ 28/  0 35/ 0/ 65/ 0 55/ 11/ 34/0 

14. Чи використовуєте Ви для оптимізації організаційно-управлінської складової 

програмні забезпечення: Так/ ні 

54/ 46 14 / 86 40/ 60 

15. Якщо НІ, вкажіть причину: Висока вартість ліцензії/ не знали про їх існування/ 

інше 

75/ 25/ 0 75/ 25/ 0 75/25/0 
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кваліфікації підлеглих; в) спрощення організаційних структур управління та 

перехід на більш гнучкі і адаптивні: мережеві, матричні, віртуальні підрозділи; 

г) використання програмних продуктів для оптимізації організаційної 

структури підприємства та бізнесу в цілому. 

Спостерігається впровадження підприємствами віртуальних підрозділів 

або інших віртуальних елементів (робочих місць) у організаційні структури. 

Віртуалізація окремих блоків організаційної структури підприємства надає 

можливості малому інноваційно-активному промисловому підприємству до 

розширення та розвитку за більш низьким рівнем витрат. Внаслідок 

віртуалізації економічних та організаційних процесів та інструментів відбулися 

загальні зміни в діяльності інноваційно-активного підприємства. Це 

спричинило організаційні зміни, такі як: а) перехід від ієрархічних до 

мережевих структур управління; б) створення невеликих груп (команд) та 

віртуальних підрозділів з обмеженою кількістю виконавців. 

Узагальнення підтвердив аналіз динаміки ключових показників розвитку 

ринку фрілансу в Україні, довівши збільшення його основних показників в 

середньому на 70%, а кількість зареєстрованих фрілансерів, замовників та 

проектів підтвердила його швидкий ріст та розвиток. 

Методи та моделі формування організаційних структур для інноваційно-

активного малого підприємства розглянуто: а) в залежності від життєвого 

циклу підприємства; б) при реорганізації підприємства. Виявлено, що метод 

організаційного моделювання є найбільш універсальним для інноваційно-

активних малих промислових підприємств на всіх етапах життєвого циклу 

підприємства. При реорганізації – найбільш ефективними є програмно-

цільовий, організаційного моделювання та блоковий. Апробація методів 

організаційного проектування на трьох досліджених підприємствах виявила 

складові його результативності як: зменшення витрат на організаційне 

забезпечення, чіткість завдань та прозорість формування функціональних 

обов’язків персоналу, підвищення оперативності прийняття управлінських 

рішень, забезпечення безперервного контролю виконання бізнес-процесів на 

базі он-лайн платформ, розширення та розвиток за нижчими витратами 

внаслідок віртуалізації окремих блоків організаційної структури підприємства. 

На ринку представлено програмні продукти, що надають змогу 

відцифрувати окремі бізнес-процеси, які оцінено в двох аспектах: напрям змін 

та методи, що їх забезпечать. Аналіз проектування організаційних структур 

управління та бізнес-процесів на інноваційно-активному малому підприємстві 

за допомогою програмних продуктів довів, що: а) основною спрямованістю 

програмного забезпечення для моделювання організаційних структур та систем 

управління є формування організаційної структури, моделювання і симуляція 

бізнес-процесів, управління документообігом; б) малі промислові підприємства 

менше використовують програмне забезпечення через такі причини: 

необізнаність в перевагах його використання; вартість ліцензії; особливості 

сфери діяльності конкретного підприємства, що не завжди передбачає 

застосування подібних програм; обмежена кількість бізнес-процесів 

підприємства та ін.  
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Відтак, робоча гіпотеза дисертації має аргументи на свою підтримку.  

У третьому розділі – «Управлінський інструментарій організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку малих промислових підприємств в 

умовах інформатизації» – розроблено та обґрунтовано: концептуальний підхід 

до організаційного забезпечення інноваційного розвитку малих промислових 

підприємств в умовах інформатизації економіки; концептуальну модель, 

основні складові та завдання цільових організаційних змін інноваційного 

розвитку; запропоновано: перелік заходів для впровадження цільових змін 

організаційного забезпечення в умовах інформатизації; комплекс рекомендацій 

щодо блокового проектування, варіативного вибору та оцінювання 

результативності організаційної структури інноваційно-активних малих 

промислових підприємств з елементами віртуалізації, а також фрілансове 

забезпечення віртуальних блоків їх організаційної структури. 

 Розроблено концептуальний підхід до цільових організаційних змін 

інноваційного розвитку малих промислових підприємств, який враховує: 

а) галузеву специфіку; б) переваги віртуалізації, обумовлені новітніми 

інформаційними технологіями та розвитком мереж; в) виникнення нових форм 

залучення персоналу на засадах фрілансу та стрімкий розвиток відповідного 

ринку. На підставі даного підходу доведено, що можливість віртуалізації 

структури управління залежить від таких основних характеристик як: розмір 

підприємства, організаційно-правова форма, вид діяльності, спрямованість на 

інновації, тип діючої структури управління та географічне положення. 

Розроблена на його основі концептуальна модель цільових організаційних змін 

(рис. 2) дає змогу вирішити завдання побудови або реструктуризації 

організаційної структури з урахуванням впровадження віртуальних блоків. 

Доведено, що процес цільових змін організаційного забезпечення малих 

промислових підприємств в умовах інформатизації потребує системи окремих 

заходів. Підготовчий етап їх впровадження охоплює основні цілі розвитку 

підприємства, до яких відносять блоки стосовно: залежності створення 

віртуальних підрозділів на підприємстві від багатьох факторів; ролі розміру 

підприємства; відсутності впливу виду діяльності підприємства на 

віртуалізацію; впливу інноваційної активності на віртуалізацію структури 

управління або її окремих блоків; можливості віртуалізації організаційної 

структури будь-якого типу; географічного аспекту; проектування зв’язків 

віртуального блоку з іншими блоками організаційної структури.  

Основні завдання організаційного забезпечення інноваційного розвитку 

малих промислових підприємств в умовах інформатизації економіки 

представлені у трьох основних блоках: цільовий; ресурсний; результатний. На 

основі завдань виявлено основні складові організаційного забезпечення: 

а) загальну; б) управлінську; в) передвиробничу; г) виробничу. Надано 

характеристику їх змісту, висвітлено особливості, обґрунтовано роль при 

віртуалізації структури управління. 

Аналіз типових цілей та завдань виявив основні структурні блоки, в яких 

можуть бути відокремлені віртуальні структурні підрозділи: адміністративно-

управлінський, фінансовий, передвиробничий, виробничий, збутовий. 
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Вибір в залежності від складності завдання, характеру виконання та його типу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Концептуальна модель цільових організаційних змін інноваційного 

розвитку 

 

Побудовано структурно-логічно схему забезпечення зв’язків віртуального 

блоку з блоками структури управління. Обґрунтовано процес їх налагодження, 

ролі віртуального блоку та структурного блоку в діяльності підприємства і 

роботи над кінцевим результатом. 

Організаційні зміни 

Нові цілі Нові обмеження Нові технології 

Формулювання цілей та завдань організаційного забезпечення 

Виявлення факторів, що забезпечують створення віртуальних блоків 

Розмір підприємства Організаційно-правова форма Спрямованість на інновації 

Географічне розташування Вид діяльності Тип діючої структури 

управління 

Цільовий блок За результатом Ресурсний блок 
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завдання 

Завдання 

управлінського 

блоку 

Завдання 

передвиробничого 
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Завдання 

виробничого 

блоку 

Виявлення форми віртуального блоку, що забезпечить виконання поставлених 

цілей та завдань 

Робоче місце Команда проекту Підрозділ Підприємство 

Побудова організаційної структури управління з елементами віртуалізації 

Аудит діючої 

структури 

управління 

Ідентифікація 

ключових бізнес-

процесів 

Інтеграція віртуальних 

блоків 

Оцінка структури управлін-

ня після впровадження 
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Аналіз отриманих 
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Комплекс рекомендацій щодо змісту та формалізації організаційного 

проектування охоплює п’ять основних етапів побудови структури управління з 

елементами віртуалізації (рис. 3). Це: аудит діючої організаційної структури 

підприємства; ідентифікація ключових бізнес-процесів; інтеграція віртуальних 

блоків; оцінка структури управління після впровадження віртуальних блоків; 

аналіз отриманих результатів; коригування змін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
               реакція 1              реакція 2                                         за необхідністю 

 

Рисунок 3 – Етапи побудови організаційної структури управління 

підприємством з елементами віртуалізації  

 

Організаційними формами віртуальних блоків можуть бути: віртуальне 

робоче місце, віртуальна команда, віртуальний підрозділ, віртуальне 

підприємство. Вони відрізняються за такими критеріями: чисельність, 

складність завдання та фактори успіху. Доведено, що для малого виробничого 

підприємства застосовними є віртуальне місце та віртуальна команда, так як за 

характеристиками вони максимально відповідають цілям та завданням малих 

підприємств, складністю завдань.  

Фрілансове забезпечення віртуальних блоків організаційної структури 

інноваційно-активних малих промислових підприємств базується на процесі їх 

проектування (рис. 4), організаційній формі віртуального блоку, кількості її 

учасників, їх навичках, вміннях та компетентостях.  

1. Аудит діючої організаційної 

структури підприємства 

2. Ідентифікація ключових 

 бізнес-процесів 

 

3. Інтеграція віртуальних блоків 

 

4. Оцінка структури управління після 

впровадження віртуальних блоків 

 

5. Аналіз отриманих результатів 

 

6. Коригування змін 

 

ERP- , BPM- , CRM-системи 

 
Фактори впливу на 

організаційну структуру 

Вид діяльності 

Тип структури управління 

 

Розмір підприємства 

 

Географічне розташування 

 

Ознаки віртуалізації 

 

Форма віртуального блоку 

 

Цілі і завдання 

 

Спрямованість на інновації 

 

Кількість блоків 
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Проведено порівняльну характеристику фріланс-бірж, на яких 

відбувається пошук фрілансерів підприємствами і навпаки, серед яких 

freelancehunt.com.ua, upwork.com та ін. Запропоновано основні аспекти їх дії, за 

якими необхідно обирати найбільш прийнятну фріланс-біржу. До них 

відносять: 1) наявність оплачуваних послуг; 2) необхідність реєстрації; 3) 

рівень інформаційного контенту; 4) безпечність оплати праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Рисунок 4 – Структурно-логічна схема фрілансового забезпечення зв’язків 

віртуального блоку з блоками структури управління  

 

Систему показників оцінювання результативності організаційної 

структури інноваційно-активних малих промислових підприємств з 

елементами віртуалізації удосконалено такими коефіцієнтами: зміни 

структури постійних витрат, віртуалізації ресурсів, віртуалізації організаційної 

структури, приросту віртуалізації організаційної структури підприємства. Вони 

характеризують рівень віртуалізації та забезпечення віртуальних блоків.  

 Адміністративно-

управлінський 

блок 

 

Фінансовий 

 блок 

В
ір

ту
ал

ьн
и

й
 б

л
о
к
 

 

Виробничий  

 блок 

 

Збутовий 

 блок 

Перед-

виробничий  

 блок 

Виконання типових завдань  

Аудит основних процесів 

 

 

Автоматизація процесів 

 

Виконання типових завдань  

 

Аналіз ефективності бізнес-процесів 

 Моніторинг фінансових операцій  

Вирішення типових завдань  
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Моніторинг бізнес-процесів 
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Віртуальний 

підрозділ 

Віртуальна 
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Коефіцієнт структури постійних витрат (КВпост) показує, на скільки 

зміниться рівень структури постійних витрат: заробітна платня, видатки на 

організаційне забезпечення та інші, в залежності від структурних блоків, що були 

відокремлені в віртуальний підрозділ: 

 

  , (1) 

 

де   – сума постійних витрат підприємства до віртуалізації, грн.; 

 – сума постійних витрат підприємства після віртуалізації, грн. 

 

Коефіцієнт віртуалізації ресурсу показує рівень перенесення до 

віртуальних блоків основних ресурсів підприємства, а саме кадри, технологічне 

забезпечення та ін.: 

  

 , (2) 

 

де  R1 – кількість ресурсу до віртуалізації, од. або осіб; 

  R2 – кількість ресурсу після віртуалізації, од. або осіб. 

 

Коефіцієнт віртуалізації організаційної структури управління показує 

рівень віртуальних блоків в загальній кількості структурних блоків 

організаційної структури підприємства: 

 

 
  , (3) 

 

де   – кількість віртуальних блоків у структурі управління, од.; 

 – загальна кількість блоків у структурі управління, од. 

 

Показник приросту віртуалізації показує відношення показників 

віртуалізації в динаміці, а саме відношення базового періоду до звітного. 

За такою подачею та інтерпретацією показників посилюємо економічне 

обґрунтування організаційних змін, що відбуватимуться шляхом віртуалізації: 

а) показник приросту віртуалізації організаційної структури підприємства 

є підґрунтям для формулювання поняття рентабельність віртуалізації; 

б) рентабельність віртуалізації як відносний показник відображає рівень 

ефективності використання ресурсів підприємства, що задіяні у функціонуванні 

віртуальних структурних блоків. 

Розроблену систему показників застосовано при оцінюванні 

організаційних змін, що відбуватимуться шляхом віртуалізації на підприємствах 

ПП «Макфіл.Груп», ТОВ ТОВ «КПС-07» ТОВ «Інформ-Групп» (табл. 2). 

Застосування системи показників у процесі апробації рекомендацій щодо 

варіативного вибору організаційної структури на цих підприємствах довела: 



17 

 

 

Таблиця 2 – Цільовий аналіз та оцінювання структури управління 

підприємством  у процесі впровадження віртуальних блоків 

Об’єкт оцінювання  

Величина показників за підприємствами, % 

ПП 

«Макфіл.Груп» 

ТОВ 

«КПС-07» 

ТОВ 

«Інформ-Групп» 

до 

змін 

після 

змін 

до 

змін 

після 

змін 

до  

змін 

після 

змін 

1. Дублювання функцій 52 32 - 33 57 38 

2. Регламентація функцій структури 32 48 - 75 33 41 

3. Суміщення функцій 32 40 - 38 10 20 

4. Інновації структури управління 0 12 - 11 0 10 

5. Виділення функцій структури 

управління 
0 8 - 11 0 10 

6. Паралельність процесів 16 32 - 33 27 38 

7. Послідовність процесів 84 68 - 67 73 62 

8. Пропускна спроможність 13 22 - 22 20 24 

9. Маневреність 0 6 - 4 0 4 

10. Пертурбація функцій 0 3 - 3 0 2 

11. Керованість 15,25 24,75 - 24 15,75 23 

12. Рівень структури постійних витрат 0 1,19 - 1,36 0 1,2 

13. Віртуалізація ресурсів 0 1,15 - 1,33 0 1,27 

14. Віртуалізація організаційної 

структури 
0 0,25 - 0,33 0 0,25 

15. Приріст віртуалізації організаційної 

структури підприємства 
0 0,25 - 0,33 0 0,25 

16. Рентабельність віртуалізації 19 23 21 

 

а) їх універсальність та застосовність на підприємствах різних видів діяльності; 

б) реальність запропонованих показників та методик їх застосування; 

в) результативність застосування цільового підходу до організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку малих промислових підприємств в умовах 

інформатизації економіки на засадах інтегрування організаційних механізмів 

віртуалізації та фрілансу.  

Апробація інших розробок та рекомендацій підтвердила робочу гіпотезу. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення актуального наукового завдання, яке полягає у розробленні науково-

методичного підґрунтя та управлінського інструментарію щодо організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку малих промислових підприємств в умовах 

інформатизації економіки на засадах інтегрування організаційних механізмів 

віртуалізації та фрілансу. 

Всі задачі розв’язано, сформульовано такі висновки і рекомендації: 

1. Досліджено вплив організаційного чиннику інноваційного розвитку та 

доведено, що внаслідок технологічних змін, інформатизації підприємницької 

діяльності він набув суттєвих змін і став одним із інструментів підвищення 
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результативності діяльності підприємства. Це підвищує вимоги до 

організаційного забезпечення та надає йому більшої варіативності. Виявлено, 

що основною складовою організаційного чинника є організаційна структура 

управління. Особливості організаційного чинника для інноваційно-активного 

малого підприємства полягають у підвищеній актуальності змін організаційної 

структури з метою забезпечення інноваційного розвитку підприємства. 

2. Розроблено класифікацію організаційних структур інноваційно-

активних підприємств, яку доповнено ознакою «ступень використання мереж», 

що є підґрунтям для виявлення структур управління інноваційно-активного 

підприємства, де можливо впровадження віртуальних блоків. Обґрунтовано 

наявність потреб в змінах організаційного забезпечення, які б стимулювали 

персонал підприємства до інноваційної діяльності та науково-дослідницьких 

розробок. 

3. Систематизовано організаційні зміни інноваційно-активних 

підприємств, що дозволило виявити проблеми, з якими стикаються 

підприємства, та сформулювати задачі, виконання яких сприяє їх подоланню. 

Виділені задачі стали підставою для формулювання змін управлінського 

інструментарію організаційного забезпечення інноваційного розвитку в 

конкретних його частинах. Виявлено безпосередню кореляцію основних змін в 

організаційних структурах управління та основних викликів в сучасних бізнес-

умовах. Доведено, що віртуалізація організаційних структур є загальною 

тенденцією розвитку малих промислових підприємств, яка виникла під 

впливом факторів, що спричинили появу нових форм співпраці: нових цілей, 

обмежень та технологій. До організаційних змін в діяльності інноваційно-

активного підприємства віднесено перехід від ієрархічних до мережевих 

структур управління, створення невеликих груп (команд) та віртуальних 

підрозділів з обмеженою кількістю виконавців. 

4. Проведено порівняльну характеристику методів та моделей 

формування організаційних структур в залежності від життєвого циклу 

підприємства та при реорганізації підприємства. Визначено, що метод 

організаційного моделювання є застосовним для інноваційно-активних малих 

промислових підприємств на всіх етапах їх життєвого циклу. При реорганізації 

найбільш ефективними є програмно-цільовий, блоковий метод та метод 

організаційного моделювання. Апробація цих методів на досліджених 

підприємствах виявила, що сферами їх ефективності є відокремлення команд за 

основними бізнес-проектами у віртуальні блоки та налагодження ефективних 

зв’язки між усіма учасниками бізнес-процесів. Визначено спрямованість 

програмного забезпечення для моделювання організаційних структур. 

5. Обґрунтовано цільовий концептуальний підхід до зміни організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку малих промислових підприємств, який 

враховує галузеву специфіку, переваги віртуалізації та виникнення нових форм 

залучення персоналу на засадах фрілансу за допомогою відповідних принципів 

та інструментарію. Розроблено концептуальну модель, що вирішує завдання 

побудови або реструктуризації організаційної структури з впровадженням її 

віртуальних блоків за основними характеристиками підприємства. 
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Сформульовано основні її складові та завдання, що стало підставою для 

виявлення структурних утворень, які можуть бути відокремлені у віртуальні. 

6. Розроблено комплекс рекомендацій щодо блокового проектування та 

варіативного вибору, який дозволяє спроектувати організаційну структуру 

управління з елементами віртуалізації та провести варіативний вибір з 

урахуванням цілей та завдань підприємства. Запропоновано методику 

оцінювання результативності організаційної структури інноваційно-активних 

малих промислових підприємств з елементами віртуалізації, що дасть змогу 

оцінити результативність від їх впровадження за: а) коефіцієнтами рівня 

структури постійних витрат, віртуалізації ресурсів, віртуалізації організаційної 

структури; б) показниками: приріст віртуалізації організаційної структури 

підприємства та рентабельність віртуалізації. 

7. Запропоновано механізм фрілансового забезпечення віртуальних блоків 

організаційної структури інноваційно-активних малих промислових 

підприємств, що дало змогу виявити організаційний та функціональний 

аспекти он-лайн платформ фрілансу. Формалізація організаційно-економічного 

механізму фрілансового забезпечення віртуальних блоків організаційної 

структури інноваційно-активних малих промислових підприємств спрощує 

процес їх вибору.  

Запропоновані науково-методичні підходи та рекомендації з блокового 

проектування організаційної структури інноваційно-активних малих 

промислових підприємств інтегрують механізми віртуалізації та фрілансу, які й 

надалі розвиватимуться в віртуалізації в умовах інформатизації економіки, 

враховують світовий досвід та підвищують результативність як організаційного 

забезпечення підприємства, так і його функціонування в цілому. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Зайченко Катерина Сергіївна. Організаційне забезпечення 

інноваційного розвитку малого промислового підприємства в умовах 

інформатизації економіки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Одеський національний політехнічний університет, 

Одеса, 2020. 

У дисертації розроблено теоретико-методичне підґрунтя та управлінський 

інструментарій з організаційного забезпечення інноваційного розвитку малих 

промислових підприємств в умовах інформатизації економіки на засадах 

інтегрування організаційних механізмів віртуалізації та фрілансу. Досліджено 

вплив організаційного чиннику інноваційного розвитку та доведено його 

суттєві зміни внаслідок технологічних змін, інформатизації підприємницької 

діяльності. Класифікацію організаційних структур інноваційно-активних 

підприємств доповнено ознакою «ступень використання мереж». 

Систематизовано організаційні зміни інноваційно-активних підприємств. 

Проведено порівняльну характеристику методів та моделей формування 

організаційних структур в залежності від життєвого циклу підприємства та при 

реорганізації підприємства. Обґрунтовано цільовий концептуальний підхід до 

зміни організаційного забезпечення інноваційного розвитку малих 

промислових підприємств, який враховує галузеву специфіку, переваги 

віртуалізації та виникнення нових форм залучення персоналу на засадах 

фрілансу за допомогою відповідних принципів та інструментарію. Розроблено 

концептуальну модель цільових організаційних змін, що вирішує завдання 

побудови або реструктуризації організаційної структури з впровадженням її 

віртуальних блоків за основними характеристиками підприємства. 

Обґрунтовано її складові та завдання. Розроблено комплекс рекомендацій щодо 

блокового проектування та варіативного вибору організаційної структури 

управління з елементами віртуалізації, варіативного вибору з урахуванням 

цілей і завдань підприємства. Розроблено методику оцінювання 
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результативності організаційної структури інноваційно-активних малих 

промислових підприємств з елементами віртуалізації та механізм її 

фрілансового забезпечення. 

Ключові слова: віртуалізація, інноваційний розвиток, інтегрування, 

інформатизація економіки, концептуальна модель, мале промислове 

підприємство, організаційне забезпечення, оцінювання результативності, 

рекомендації, система показників, фріланс, цільовій підхід.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Зайченко Екатерина Сергеевна. Организационное обеспечение 

инновационного развития малого промышленного предприятия в 

условиях информатизации экономики. – Квалификационная научная 

работа на правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по 
видам экономической деятельности). – Одесский национальный 
политехнический университет, Одесса, 2020. 

В диссертации разработаны теоретико-методические основы и 

управленческий инструментарий для организационного обеспечения 

инновационного развития малых промышленных предприятий в условиях 

информатизации экономики на основе интеграции организационных 

механизмов виртуализации и фриланса. 

Для определения особенностей организационного обеспечения 

инновационного развития предприятий исследовано генезис двух терминов: 

инновации и инновационное развитие, влияние организационного фактора 

инновационного развития и доказано, что в результате технологических 

изменений информатизации предпринимательской деятельности он 

существенно изменился, став одним из основных инструментов повышения 

результативности деятельности предприятия. Исследовано влияние 

организационного фактора инновационного развития. Доказано, что в 

результате технологических изменений, информатизации предпринимательской 

деятельности, он стал одним из инструментов повышения ее результативности. 

Разработана классификация организационных структур инновационно-

активных предприятий, которую дополнено классификационным признаком 

«степень использования сетей». Обосновано наличие потребности в 

изменениях организационного обеспечения, которые бы стимулировали 

персонал предприятия к инновационной деятельности и научно-

исследовательским разработкам. Систематизированы организационные 

изменения инновационно-активных предприятий, что позволило выявить 

проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, и сформулировать задачи, 

выполнение которых способствует их преодолению. 

Доказано, что виртуализация организационных структур является общей 

тенденцией развития малых промышленных предприятий, возникшей под 
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влиянием факторов, которые привели к появлению новых форм 

сотрудничества: новых целей, ограничений и технологий. Проведена 

сравнительная характеристика методов и моделей формирования 

организационных структур в зависимости от жизненного цикла предприятия и 

при реорганизации предприятия. Определено, что метод организационного 

моделирования применим для инновационно-активных малых промышленных 

предприятий на всех этапах их жизненного цикла. При реорганизации – 

программно-целевой, блочный метод и метод организационного 

моделирования. Обоснован целевой концептуальный подход к изменению 

организационного обеспечения инновационного развития для малых 

промышленных предприятий, учитывающий отраслевую специфику, 

преимущества виртуализации и возникновения новых форм привлечения 

персонала на основе фриланса с помощью соответствующих принципов и 

инструментария. Разработана концептуальная модель, которая решает задачу 

построения или реструктуризации организационной структуры с 

использованием ее виртуальных блоков по основным характеристикам 

предприятия. Сформулированы основные ее составляющие и задачи, ставшие 

основанием для выявления структурных образований, которые могут быть 

отделены в виртуальные. 

Разработан комплекс рекомендаций по блоковому проектированию и 

вариативному выбору, позволяющий проектировать организационную 

структуру управления с элементами виртуализации и проводить вариативный 

выбор с учетом целей и задач конкретного предприятия. Обосновано создание 

виртуальных блоков в виде таких организационных форм как: виртуальное 

рабочее место, виртуальная команда, виртуальное подразделение, виртуальное 

предприятие, отличающихся между собой по численности, сложности задач и 

факторами успеха. 

Предложены система показателей и методика оценки эффективности 

организационной структуры инновационно-активных малых промышленных 

предприятий с элементами виртуализации, позволяющие оценить 

результативность от их внедрения. Обоснованы и рассчитаны по ряду 

предприятий коэффициенты: уровня структуры постоянных расходов, 

виртуализации ресурсов, виртуализации организационной структуры, 

показатели прироста виртуализации организационной структуры предприятия и 

рентабельности виртуализации.  

Предложен и формализован механизм фрилансового обеспечения 

виртуальных блоков организационной структуры инновационно-активных 

малых промышленных предприятий. Обосновано, что фрилансовое 

обеспечения базируется на процессе их проектирования, организационной 

форме, количества ее участников, их навыках, умениях. Формализация 

организационно-экономического механизма упрощает процесс их выбора.  

Ключевые слова: виртуализация, инновационное развитие, интеграция, 

информатизация экономики, концептуальная модель, малое промышленное 

предприятие, организационное обеспечение, оценка результативности, 

рекомендации, система показателей, фриланс, целевой подход. 



25 

 

 

SUMMARY 

  

Zaichenko Kateryna Serhiivna. Organizational support of innovative 

developing a small industrial enterprise in the conditions of informatization of 

the economy. – Manuscript qualification scientific work. 

The thesis for a scientific degree of candidate of Economic Sciences іn 

speciality 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (According to the 

Types of Economic Activities). – Odessa National Polytechnic University, Odessa, 

2020. 

The dissertation has developed the theoretical and methodological basis and 

management tools for organizational support of innovative development of small 

industrial enterprises in the conditions of informatization of the economy on the basis 

of integrating organizational mechanisms of virtualization and freelancing. 

 The influence of organizational factor of innovative development is 

investigated and its significant changes due to technological changes and 

informatization of entrepreneurial activity are proved. The classification of 

organizational structures of innovation-active enterprises is supplemented by the sign 

“degree of using the networks”. The comparative characteristic of methods and 

models was conducted for formation of organizational structures depending on the 

life cycle of the enterprise and the reorganization of the enterprise. 

 To change the organizational support of innovative development of small 

industrial enterprises the purposeful conceptual approach is grounded which takes 

into account the industry specificity, advantages of virtualization and emergence of 

new forms of personnel recruitment on the basis of freelance with the help of 

appropriate principles and tools. A conceptual model of targeted organizational 

changes has been developed to solve the problem of building or restructuring an 

organizational structure with the implementation of its virtual blocks according to the 

main characteristics of the enterprise. Taking into account the goals and objectives of 

the enterprise, a set of recommendations is developed for block design and variant 

selection of organizational structure of management with elements of virtualization, 

variant selection. The creation of virtual blocks is justified, namely: virtual 

workplace, virtual team, virtual unit, virtual enterprise. The method for estimating the 

organizational structure of innovative-active small industrial enterprises is developed 

with elements of virtualization and the mechanism of its freelance support. 

Keywords: conceptual model, freelance, informatization of the economy, 

innovative development, integration, organizational support, performance evaluation, 

recommendations, small industrial enterprise, system of indicators, target approach, 

virtualization. 

 

 

 

 

 

 


