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Дисертацію присвячено розробці теоретико-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. 

Для визначення особливостей організаційного забезпечення 

інноваційного розвитку підприємств досліджено генезис двох термінів: 

інновації та інноваційний розвиток. Їх змістовний аналіз довів, що інноваційний 

розвиток підприємства – це доволі складний процес технологічних, 

організаційних, маркетингових або інших змін, що запроваджуються 

суб’єктами підприємницької діяльності задля підвищення якості продукції, що 

виготовляється, або послуг, що надаються, що в подальшому може покращити 

економічний ефект діяльності підприємства та зміцнити його 

конкурентоспроможність. 

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 

результативності діяльності підприємства. Це підвищує вимоги до 
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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. 

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. За цією ознакою в 

залежності від можливостей, цілей підприємства та виду діяльності, вони 

можуть бути повністю віртуальними або частково. Обґрунтовано наявність 

потреб в змінах організаційного забезпечення, які б стимулювали персонал 

підприємства до інноваційної діяльності та науково-дослідницьких розробок. 

Саме це обумовлює потреби щодо створення віртуальних оргструктур шляхом 

побудови нової структури управління або впровадження окремих підрозділів в 

межах існуючих структур. Виникли також нові підходи до залучення персоналу 

та кадрового забезпечення організаційних утворень – створення віртуальних 

підрозділів через використання аутсорсингу, а також залучення фрілансерів.  

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 
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структур управління, створення невеликих груп (команд) та віртуальних 

підрозділів з обмеженою кількістю виконавців. 

Проведено порівняльну характеристику методів та моделей формування 

організаційних структур в залежності від життєвого циклу підприємства та при 

його реорганізації. 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’язків між усіма учасниками 

бізнес-процесів. Визначено спрямованість програмного забезпечення для 

моделювання організаційних структур. 

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. Це стало 

підґрунтям для формулювання основних характеристик, від яких залежить 

можливість віртуалізації структури управління, а саме: розмір підприємства, 

організаційно-правова форма, вид діяльності, спрямованість на інновації, тип 

діючої структури управління та географічне положення. 

Сформульовано основні складові та завдання цільового організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку малого промислового підприємства, що 

стало підставою для виявлення структурних утворень, які можуть бути 

відокремлені у віртуальні. Концептуальна модель висвітлює такі його основні 

складові: загальні, управлінські, передвиробничі та виробничі, та завдання 

блоків: а) загального: зменшення рівня видатків на утримання штатного 
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персоналу; покращення ефективності виконання окремих процесів; збільшення 

швидкості реакції на зміни у середовищі підприємства; збільшення кордонів 

реалізації продукту чи послуги; б) управлінського: зосередження топ-

менеджменту на стратегічних цілях; забезпечення більш кваліфікованого 

підходу до виконання окремих етапів управління; збільшення швидкості реакції 

управлінського блоку при необхідних змінах; в) передвиробничого: покращення 

рівня підготовчої фази виробництва; збільшення можливостей для покращення 

якості продукту в цілому; зменшення рівня видатків на етапах проектування, 

консультування та інше; збільшення залученості розгалуженої мережі 

постачальників та інших контрагентів; г) виробничого: забезпечення 

можливостей індивідуального підходу; зменшення видатків на утримання 

виробничого персоналу та закупівлю додаткового обладнання; забезпечення 

відсутності часових обмежень у виконанні замовлень; збільшення об’ємів 

виробництва. Це стало підґрунтям для виявлення структурних блоків, в яких 

можуть бути відокремлені віртуальні структурні підрозділи, а саме: 

адміністративно-управлінський, фінансовий, передвиробничий, виробничий, 

збутовий. Побудовано структурно-логічну схему забезпечення зв’язків між 

ними. 

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. Відповідно до нього, виділено 

п’ять основних етапів побудови організаційної структури управління з 

елементами віртуалізації: аудит діючої організаційної структури підприємства; 

ідентифікація ключових бізнес-процесів; інтеграція віртуальних блоків; оцінка 

структури управління після впровадження віртуальних блоків; аналіз 

отриманих результатів; коригування змін. Обґрунтовано створення віртуальних 

блоків у вигляді таких організаційних форм: віртуальне робоче місце, 

віртуальна команда, віртуальний підрозділ, віртуальне підприємство, що 

відрізняються між собою за чисельністю, складністю завдань та факторами 
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успіху. 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. 

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. Обґрунтовано, що фрілансове 

забезпечення віртуальних блоків організаційної структури інноваційно-

активних малих промислових підприємств базується на процесі їх 

проектування, організаційній формі віртуального блоку, кількості її учасників, 

їх навичках, вміннях та компетентностях. 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. Це довела їх 

апробація на діючих підприємствах, що підтвердило робочу гіпотезу дисертації.  

 

Ключові слова: віртуалізація, інноваційний розвиток, інтегрування,  

інформатизація економіки, концептуальна модель, мале промислове 

підприємство, організаційне забезпечення, оцінювання результативності, 

рекомендації,  система показників,  фріланс, цільовій підхід. 
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SUMMARY 

 

 

Zaichenko Kateryna Serhiivna. Organizational support of innovative developing a 

small industrial enterprise in the conditions of informatization of the economy. – 

Manuscript. 

 

The thesis for a Candidte  Degree in  Economic Sciences by  speciality 08.00.04 – 

Economics and Management of Enterprises (According to the Types of Economic 

Activities). – Odessa National Polytechnic University, Odessa, 2019. 

 

The dissertation deals with the development of theoretical and methodological 

basis and management tools for organizational support of innovative developing a 

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

basis of integrating organizational mechanisms of virtualization and freelancing. 

To determine the peculiarities of organizational support for innovative 

development of enterprises, the genesis of two terms was investigated: innovation 

and innovation development. Their meaningful analysis has shown that the 

innovative development of an enterprise is a rather complicated process of 

technological, organizational, marketing or other changes introduced by business 

entities in order to improve the quality of manufactured products or services that can 

further improve the economic the effect of the activity of the enterprise and 

strengthen its competitiveness. 

The paper investigates the influence of  organizational factor of innovative 

development  and  proves  that due to technological changes and informatization of 

entrepreneurial activity  it has undergone significant changes and has become one of 

the tools for improving the performance of the enterprise. That  increases the 

requirements for organizational support and gives it greater variability. It is revealed 

that  the basic component of the organizational factor is the organizational structure 

of management.  
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The peculiarities of the organizational factor for the innovative-active small 

enterprise are the increased relevance of changes in the organizational structure in 

order to ensure the innovative development of the enterprise. 

The classification of organizational structures of innovative-active enterprises 

has been elaborated and was supplemented by the sign “degree of using  the 

networks” that is the basis for identifying the structures of management of an 

innovative-active enterprise  where the implementation of virtual blocks is possible. 

On this basis, depending on the capabilities goals of the enterprise and the type of 

activity they can be completely  or partially virtual. It is substinated the necessity of 

changes in organizational support that would stimulate the enterprise staff for 

innovation and research. It requires the creation of virtual organizational structures 

through the construction of a new management structure or the introduction of 

separate units within existing structures. There have also been new approaches to 

staffing and staffing for organizational entities: the creation of virtual units through 

outsourcing, and the involvement of freelancers. 

The organizational changes of  innovative-active enterprises were systematized  

that  made  possible to identify the problems faced by the enterprises and to formulate 

the tasks for their overcoming.  

The pointed  tasks became the basis for formulating changes in the 

management tools of organizational support for innovative development in its 

specific parts. The direct correlation of the main changes in the organizational 

structures of management and the main challenges in modern business conditions are 

revealed. It is proved that virtualization of organizational structures is a general 

tendency of developing small industrial enterprises, which has arisen under the 

influence of factors that have led to the emergence of new forms of cooperation: new 

goals, restrictions and technologies. Organizational changes in the activity of the 

innovative-active enterprise include the transition from hierarchical to network 

management structures, the creation of small groups (teams) and virtual units with a 

limited number of performers. 
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It was conducted the comparative characteristic  of methods and models of 

forming  organizational structures depending on the life cycle of the enterprise and 

the reorganization of the enterprise. It is determined that the organizational modeling 

method is applicable for innovative-active small industrial enterprises at all stages of 

their life cycle. In the case of reorganization, the most effective are  program-target 

method, block method and method of organizational modeling. Testing of these 

methods at the investigated enterprises revealed that their areas of efficiency are the 

separation of teams on major business projects into virtual blocks and establishing 

effective communication between all participants of business processes.  It was 

determined the orientation of software for modeling organizational structures. 

To change the  organizational support of innovative developing  small 

industrial enterprises the purposeful conceptual approach was grounded which   takes 

into account  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. Development of  a conceptual model solves the problem of 

building or restructuring an organizational structure with the implementation of its 

virtual blocks according to the main characteristics of the enterprise. It became the 

basis for formulating the main characteristics on which the ability for  virtualization  

the management  structure depends, namely: the size of the enterprise, the legal form, 

the type of activity, the focus on innovation, the type of operating management 

structure and geographical location. 

The  main components and tasks for organizational support of innovative 

developing  small industrial enterprises  were formulated which   became the basis 

for  identification of structural entities that can be separated into virtual ones. The 

conceptual model highlights the following main components: general, managerial, 

pre-production  and production, and the tasks of the units: a) general: reducing the 

level of staff maintenance costs; improving the efficiency of individual processes; 

increasing the speed of reaction to changes in the enterprise environment; increasing 

the product or service boundary; b) management: focus of top management on 

strategic goals; providing a more qualified approach to the implementation of 
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individual management steps; increasing the response rate of the control unit with 

necessary changes; c) pre-production: improvement of the level of the preparatory 

phase of production; increasing opportunities to improve the quality of the product as 

a whole; reducing the level of expenditures at the stages of designing, consulting, etc. 

increasing the involvement of an extensive network of suppliers and other 

contractors; d) production: providing opportunities for individual approach; reducing 

the costs of maintaining production personnel and purchasing additional equipment; 

ensuring the absence of time constraints in the execution of orders; increase in 

production volumes. It  became the basis for the identification of structural units, 

which can be separated virtual structural units, namely: administrative, financial, pre-

production, production, marketing. A structural and logical scheme of 

communication between them is constructed. 

A set of recommendations for block design and variant selection has been 

developed. These recommendations  allow  to design an organizational structure of 

management with elements of virtualization and to make variant selection taking into 

account the goals and objectives of the enterprise. According to them, there are five 

main stages of construction. They are: audit of the existing organizational structure of 

the enterprise; identification of  key business processes; integration of virtual blocks; 

evaluation of the management structure after the implementation of virtual blocks; 

analysis of the results obtained; adjusting changes. It is justified that the creation of 

virtual blocks is in the form of the following organizational forms: virtual workplace, 

virtual team, virtual unit, virtual enterprise, which differ in number, complexity of 

tasks and success factors. The method is offered for  estimating  the organizational 

structure  of  innovative-active small industrial enterprises  with the elements of 

virtualization that will allow to evaluate the effectiveness of their implementation  by 

such signs: a) coefficients of the level of fixed costs structure, resource virtualization, 

organizational structure virtualization; b) indicators: increase of virtualization of 

organizational structure of enterprise and profitability of virtualization. 

The mechanism of freelance providing the virtual blocks of organizational 

structure of innovative-active small industrial enterprises was proposed that  made  
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possible to identify organizational and functional aspects of online freelance 

platforms. It is revealed that freelance providing the virtual blocks of organizational 

structure of innovative-active small industrial enterprises is based on their design 

process, organizational form of virtual block, number of its participants, their skills  

and competences. The formalization of the organizational and economic mechanism 

of freelance providing the virtual blocks of organizational structure of innovative-

active small industrial enterprises simplifies the process of their choice. 

The proposed scientific and methodological approaches and recommendations 

for block design of organizational structure of innovative- active small industrial 

enterprises integrate virtualization and freelancing mechanisms, which will continue 

to develop in virtualization in the conditions of informatization of the economy, take 

into account the world experience and increase both  as the efficiency of 

organizational  support of enterprise and as the functioning of enterprise in general. It 

was proved by their testing at existing enterprises which confirmed the working 

hypothesis of the thesis. 

 

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. 
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ВСТУП 

 

 

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 
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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. 

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 
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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 
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організаційних структур, обґрунтувати їх застосовність для інноваційно-

активного малого підприємства; 

 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 
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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 

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, 
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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: 
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 науково-методичні підходи до дослідження організаційного чиннику 

інноваційного розвитку промислових підприємств, відмінністю яких є 

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 здобувачки. 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, 
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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 

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1 Інноваційний розвиток підприємства: зміст, завдання, чинники 

 

 

Кінець ХХ століття та початок ХХІ для світової промисловості став 

досить переломним в подальшому її розвитку. Нові умови, з якими зіткнулися 

підприємці, змусили їх змінювати пріоритети та напрямки своєї діяльності. Це 

стосувалося стрімкого підвищення рівня конкуренції на світових ринках, 

шаленого техніко-технологічного прогресу та, як наслідок, підвищення вимог 

до інноваційності та якості кінцевого продукту від споживача.  

Інноваційний розвиток підприємства за таких умов мав набути та набув 

змін у всіх своїх характеристиках: змісті, завданнях, чинниках [1, 2, 3, 4, 5]. 

Тому подальше ефективне функціонування в нових умовах бізнесу потребувало 

досить стрімкої реакції від топ-менеджменту, збільшення витрат на розвиток 

підприємництва та безперервний розвиток технологій виробництва. Саме ці 

фактори і обумовили ключові характеристики ведення бізнесу – швидкість 

реакції на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ та підтримку науково-

дослідних розробок, а також інновацій.  

При цьому слід зауважити, що досвід розвинених країн світу показує, що 

основним фактором економічного зростання є не фінансовий капітал, а 

людський з його знаннями та вміннями. Саме тому зі змінами пріоритетів 

розвитку підприємства змінюються і підходи до управління та організації 

ведення бізнесу. Підприємці зрозуміли, що ускладнені та нагромаджені 

організаційні структури не впораються з вирішенням нових проблем, тому 

необхідні такі структури управління, які б стимулювали інноваційний розвиток 
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підприємства, не потребували збільшення статей витрат на управління та були 

гнучкими і легко адаптивними до змін внутрішнього та зовнішнього 

середовищ.  

 Особливо це важливо у вітчизняних реаліях, де протягом багатьох 

останніх років спостерігається політична нестабільність, низький рівень 

інвестиційної привабливості, високий рівень відтоку кваліфікованих кадрів, 

важкий економічний стан країни в цілому та зменшення купівельної 

спроможності споживача. В таких умовах промисловим підприємствам, як 

малим, так і великим, необхідні інші теоретичні підходи, практичні та 

методичні рекомендації, які б стимулювали вирішення важливих питань:  

 створення умов на підприємстві, які б стимулювали працівників до 

інноваційної діяльності та науково-дослідницьких розробок; 

 пошук нових можливостей розвитку наукового потенціалу кадрів та 

забезпечення гідних умов праці; 

 використання можливостей, які надає бурхлива всебічна інформатизація 

економіки в цілому та управління підприємством зокрема. 

Для вирішення вище згаданих питань потрібно обрати категорійно-

понятійний апарат, для чого його потрібно систематизувати та виділити той, що 

потребує ретельного ретроспективного аналізу. Для цього аналіз категорійно-

понятійного апарату розподілений на три блоки: 

 дослідження поняття «інновації» та підходів до його тлумачення; 

 висвітлення генезису інноваційного розвитку та підходів до визначення 

поняття «інноваційний розвиток підприємства»; 

 визначення ключових чинників, що найбільш впливають на інноваційний 

розвиток підприємства.  

Дослідження поняття «інновації» та підходів до його тлумачення. В 

науковій літературі представлені різноманітні підходи та варіації тлумачення 

понять «інновації», «нововведення», «новації». Та досі залишається не 

вирішеною проблема ототожнення або ні вище згаданих понять. Деякі вчені [6-
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8] вважають, що дані терміни є абсолютними синонімами. Водночас, є науковці 

[9-11], які стверджують, що інновації – термін більш глобальний, ніж поняття 

«нововведення» та «новації».  

 Обидві точки зору мають право на існування та все ж таки вважаємо, що 

даний термін не потрібно ототожнювати з іншими, адже він має більш 

глибокий зміст. Саме тому розглянемо більш детально термін «інновації» та 

проаналізуємо підходи до його тлумачення. 

Вперше саме термін «інновації» в економічній теорії зустрічається в 

роботі американського вченого австрійського походження Й. Шумпетера, що 

відома під назвою «Теорії економічного розвитку» [12]. До цього в науковій 

літературі зустрічався термін «нововведення» та активно досліджувалась його 

роль у розвитку суб’єктів господарництва та вплив на розвиток країни в цілому. 

Серед них М. Кондратьєв, М. Туган-Барановський та ін. Послідовники 

Й. Шумпетера у дослідженні інновацій, серед яких С. Кузнець, Г. Менш, Р. 

Фостер, намагалися сформулювати єдине тлумачення даного терміну, але дана 

мета й досі не досягнута.  

Науковці та автори різних країн світу, різних економічних шкіл вбачають 

в основі даного терміну різні поняття. Їх підходи до трактування даного 

терміну можна умовно розділити на 4 групи (рис.1.1): 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основні ознаки трактування терміну «інновація» 

(джерело: систематизовано автором на підставі [13-24]) 

 

Як процес інновацію трактують як зарубіжні [25, 10, 11], так і вітчизняні 

вчені [13-15]. Д. Черваньов і Л. Нейкова [13] визначають інновації як процес 
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доведення наукової ідеї чи технічного винаходу до стадії практичного 

використання, що приносить дохід. Подібної думки і О. Лапко [14], яка 

розглядає інновації як комплексний процес, що передбачає створення, розробку 

доведення до комерційного використання і розповсюдження нового технічного 

або якогось іншого рішення, що задовольняє певну потребу. А. Пересада [15, 

с.160] у своєму тлумаченні терміну «інновація» також відзначає, що 

«інновація… дає  прибуток, а також пов'язані з цим процесом техніко-

економічні та інші зміни у соціальному середовищі». Ми частково згодні з 

цими авторами в тому, що інновація може розглядатися як складова 

інноваційного процесу, що характеризується певними технічними і 

соціальними змінами та приносить фінансовий зиск.  

При цьому розглядати «інновацію» лише як процес також неможна, 

оскільки вона є скоріше явищем, ніж процесом. Відповідно, у наукових роботах 

зарубіжних [17, 26] та вітчизняних [16, 27] вчених досліджується інновація як 

результат певного процесу. Зокрема, Н. Нестерова [16, с. 43] відмічає, що 

«інновація – це реалізований на ринку результат, який одержують від 

вкладення капіталу в новий продукт чи операцію (технологію, процес)». 

Ю. Вертакова, О. Симоненко [17, с. 9] зазначають, що «інновації – 

матеріалізований результат, отриманий від вкладення капіталу в нову техніку 

чи технологію, у нові форми організації виробництва праці, обслуговування і 

управління, включаючи нові форми контролю, обліку, методів планування, 

аналізу тощо». А. Гречан [27, с. 6] відзначає, що «інновації є кінцевим 

результатом інноваційної діяльності, виступає у вигляді нового або 

удосконаленого продукту, що реалізується на ринку, нового або 

удосконаленого технологічного процесу, який використовується у практичній 

діяльності з метою досягнення економічного, соціального, екологічного, 

науково-технічного або іншого виду ефекту». На думку М. Яндієва [18] 

«інновація відображає кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав 

втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на 

ринку; нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного 
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в практичній діяльності або в новому підході до соціальних послуг». В. 

Соколовська та О. Іщук [28] розглядають інновації «як кінцевий результат 

діяльності зі створення і використання нововведень, втілених у вигляді 

удосконалених чи нових товарів (виробів чи послуг), технологій їх 

виробництва, методів управління на всіх стадіях виробництва і збуту товарів, 

що сприяють розвитку і підвищенню ефективності функціонування 

підприємств, які їх використовують». Дійсно, не розглядати «інновації» з точки 

зору «результату» не можливо. Адже займаючись будь-якою діяльністю, 

зокрема інноваційною, завжди очікується результат, отриманий у вигляді 

нового або вдосконаленого продукту або процесу. Це дає змогу отримати 

фінансовий, матеріальний, соціальний зиск підприємству, що обрав такий 

вектор розвитку.  

Інновація як зміна розглядається також в роботах вітчизняних [19, 29] та 

зарубіжних [30, 20, 31-33] вчених. Й. Шумпетер [20, с. 190], що вперше і 

сформулював поняття «інновації», вважає, що інновацією є зміна (нові 

комбінації) виробничих факторів, мотивована підприємницьким духом, з метою 

впровадження і використання нових видів товарів, нових способів і методів 

виробництва, нових джерел сировини, освоєння нових ринків, нових форм 

організації виробництва (реорганізація з метою монополізації). О. Краюшкин 

[30] відзначає, що інновації – це зміни у первісній структурі виробничої 

системи, що призводять до виникнення якісно нового її стану. На думку Л. 

Антонюка, А. Поручника та В. Савчука, «інновація – це нове явище, 

новаторство або будь-яка зміна, котра вноситься суб’єктом господарювання у 

власну діяльність із метою підвищення своєї конкурентоспроможності як на 

внутрішньому, так й на зовнішньому ринках» [19, с. 43]. Дійсно, інноваційна 

діяльність, як і інновації, призводить до змін, які можуть стосуватись різних 

сфер діяльності підприємства в залежності від того, на чому воно 

спеціалізується та які сфери задіяні: виробнича, технологічна, соціальна, 

організаційна. Проте вважаємо, що характеристика інновації як зміни не дає 

можливості розкрити її  повний зміст. 
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Бачення змісту інновацій в науковій літературі не обмежується лише 

вище вказаними ознаками. Вітчизняні [21, 34] та зарубіжні [22-24, 35] вчені ще 

характеризують інновацію як можливість. В. Козловський [21, с. 8] вважає, 

що «інновація – це нововведення, але таке, яке створило нову виробничу 

функцію, привело до якісних змін у виробництві, викликало не тільки 

технічний, економічний чи соціальний ефект, а найголовніше – комерційний 

ефект, має певне історичне значення тощо». П. Друкер [22, с. 20] відзначає, що 

«інновації – це особливий інструмент підприємців, засіб, за допомогою якого 

вони використовують зміни як шанс здійснити новий вид бізнесу або послуг». 

Г. Хамел і К. Прахалад [23] підкреслюють, що інновації можуть дати 

підприємцю, а саме приносять максимальний прибуток, якщо випереджають 

інші в глобальному масштабі. В. Хартманн та Х. Хауштайн [24, с. 10] 

вважають, що «інновації – впровадження в практику, здійснення і використання 

ідеї, пропозиції, науково-дослідницького рішення, моделі».  

Розглядаючи позицію авторів щодо інновацій як можливості бачимо, що 

даний підхід не досить висвітлений в науковій літературі. Але слід визнати, що 

саме інновації і дають можливість підприємству розвиватись, покращувати 

конкурентоспроможність, бути ближчими до своїх споживачів. Та й взагалі в 

епоху технологічного і інформаційного розвитку підприємство, що не ставить 

перед собою завдання займатись інноваційною діяльністю, самостійно чи 

через співпрацю з партнерами, не може ефективно діяти. На нашу думку, тут 

скоріше йдеться про функцію інновації, ніж її зміст. 

Відтак, з моменту першої фіксації саме наукового терміну «інновації» 

Й. Шумпетером наукова література поповнилась досить різноманітними 

підходами до його тлумачення. Розглянемо детальніше підходи до трактування 

«інновації», згрупувавши їх за основною ознакою, що його характеризує, а 

також думки науковців різних шкіл менеджменту та проаналізуємо, чи існує 

якась докорінна різниця між їх підходами (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 – Узагальнення підходів до трактування поняття «інновація» залежно від основних його ознак 

(джерело: систематизовано автором на підставі [11, 29, 31-47]) 

Автор Ознака трактування Змістовна характеристика («Інновація – це … ») 
1 2 3 

1. Г. Гемюнден [36] 
 

процес, що включає кілька дій, що здійснюються декількома 
суб'єктами з однієї або декількох організацій, в ході яких нові 
поєднання засобів і/або завершуються, та які є новими для створення 
і/або прийняття одиниці, та які розробляються та/або виробляються 
та/або реалізації і/або переведені на старі і/або нові; 

2. Е.Ульвік [11] 
 

процес створення продукту або послуги, що дійсно надає клієнтові 
більш важливе значення; процес починається з вибору клієнта і 
ринку, включає в себе ідентифікацію та пріоритезацію можливостей, 
і закінчується створенням інноваційного продукту або послуги; 

3. Б.Санто [37] 
 

такий суспільний техніко-економічний процес, який через практичне 
використання ідей і винаходів приводить до створення кращих за 
своїми властивостями виробів, технологій, і, в разі, якщо інновація 
орієнтована на економічну користь, прибуток, її поява на ринку 
може принести додатковий дохід; 

4. В. Лапін [38, с. 13] 

комплексний процес створення, поширення і використання нового 
практичного засобу для кращого задоволення відомої потреби 
людей; 

5.  І. Новікова [39, с. 
299] 

процес 

комплексний процес, який складається зі створення, розробки, 
доведення до комерційного використання і розповсюдження нового 
технічного, організаційного, маркетингового чи будь- якого іншого 
рішення (новації), що задовольняє певні потреби та приводить до 
якісних змін у виробництві і (або) сфері послуг; 
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6. П. Лемерль [40, с. 16] 
 

новий продукт або послуга, спосіб їх виробництва, новина в 
організаційній, фінансовій, науково-дослідній та інших сферах, будь-
яке удосконалення, що забезпечує економію витрат, чи створює 
умови для такої економії; 

7. Х. Барнет [41, с. 213] 
 

будь-яка ідея, діяльність або речовинний результат, які якісно 
відрізняються від існуючих форм; 

8. А. Левінсон [42] 
результат, підсумок попередньо проведеної наукової, практичної, 
організаційної роботи; 

9. Р. Фатхутдинов [20, с. 
44] 
 

кінцевий результат впровадження нововведення з метою зміни 
об'єкта управління й одержання економічного, соціального, 
екологічного, науково-технічного або іншого виду ефекту; 

10. С. Ілляшенко [43, с. 
75] 

результат 
 

кінцевий результат діяльності зі створення і використання 
нововведень, втілених у вигляді вдосконалених чи нових товарів 
(виробів чи послуг), технологій їх виробництва, методів управління 
на всіх стадіях виробництва і збуту товарів, що сприяють розвитку і 
підвищенню ефективності функціонування підприємств, які їх 
використовують; 

11. П. Ла Пьерре [44] 
будь-яка внутрішня зміна у внутрішній структурі господарюючого 
організму шляхом переходу з початкового в новий стан; 

12. Ф. Валента [31] 

зміна в первісній структурі виробничого механізму, тобто перехід 
його внутрішньої структури до нового стану: стосується продукції, 
технології, засобів виробництва, професійної та кваліфікаційної 
структури робочої сили, організації; зміни як з позитивними, так і з 
негативними соціально-економічними наслідками; 

13. Л. Водачек та  
О. Водачкова [32,  с. 23] 

зміна 
 

цільова зміна в функціонуванні підприємства як системи (кількісне, 
якісне) в будь-якій сфері діяльності підприємства; 
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14. Ю. Яковець [33] 
якісні зміни у виробництві, які можуть ставитися як до техніки і 
технології, так і до форми організації виробництва і управління; 

15. М. Крупка [29, с. 
28] 

зміна нововведення, використання якого призводить до якісних змін у 
виробництві з метою отримання соціально-економічної вигоди 
(ефекту); 

16. М.Портер  
[35, с. 171] 

можливість здобуття конкурентних переваг; 

17. П. Дойль [45, с. 
262] 

нова вигода, яку отримують споживачі; 

18. Ю. Морозов [46,  с. 
6] 

прибуткове використання новацій у вигляді нових технологій, видів 
продукції і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних 
рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного 
чи іншого характеру; 

19. Л. Канторович [47, 
с. 165] 

наукові відкриття або винаходи, що мають та задовольняють 
соціальним і економічним, і політичним вимогам, що дають ефект у 
відповідних областях; 

20. Ю. Ціомашко та 
І. Станкевич [34] 

можливість 

інструмент отримання технічного, соціально-економічного, 
організаційного, правового ефекту у всіх сферах діяльності 
суспільства з урахуванням можливості ризику при реалізації 
результатів наукової праці. 
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Таким чином, дослідженню змісту поняття «інновації» присвячено досить 

багато наукових робіт авторів різних шкіл менеджменту. Це говорить про те, що 

інноваційний аспект, як і власне інновації, є досить актуальними для науковців та 

будуть зберігати свою актуальність ще довгий час, доповнюючись лише новим 

змістом та підходами до їх трактування. Причина цього криється у 

еволюціонуванні теоретичної бази та практики інноваційного розвитку. Тому для 

усвідомлення причин змін необхідно дослідити ретроспективний розвиток 

теоретичної бази інновацій. 

Висвітлення генезису інноваційного розвитку та підходів до визначення 

поняття «інноваційний розвиток підприємства». Як вже було відзначено, сам 

термін інновація увійшов в наукову літературу в ХХ столітті. Саме в той період і 

почався етап дослідження інновацій як окремий об’єкт спеціального наукового 

пізнання. Хоча практика інноваційної діяльності сама по собі існує вже багато 

тисячоліть. Ще у ХVIII ст. шотландець Адам Сміт у праці «Дослідження про 

природу і причини багатства народів» [48, с. 24] «вказував на роль технологічних 

інновацій у забезпеченні зростання економічної продуктивності. Він зазначив, що 

велика частина технологічних інновацій належала робітникам, які намагалися 

вдосконалити умови праці з метою одержання вищої зарплатні». Та якщо 

звернутись до праць древньогрецьких діячів, також можемо побачити перші натяки 

на інновації та інноваційну діяльність. Про це зазначє А. Череп [49, с. 8-9], яка 

відзначає, що  у праці Ксенофонта викладені думки щодо поділу праці, як 

інноваційного способу організації виробництва: «Зрозуміло, що людині, яка 

займається багатьма ремеслами, неможливо виконати все однаково добре… і 

зрозуміло те, що той, хто проводить час за виконанням обмеженої роботи,  той може 

виконати її найкращим чином». Та все ж таки розпочнемо наш аналіз генезису 

теорій інноваційного розвитку з кінця ХІХ ст., періоду, який, на нашу думку, і став 

початком становлення інновацій як окремої наукової категорії. Більшість вчених по-

різному висвітлюють генезис теорій інноваційного розвитку. Проаналізувавши 

основні підходи, відобразимо основні теорії, що найповніше відображають процес 

становлення та формування інноваційного розвитку (табл. 1.2.) 
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Таблиця 1.2 – Генезис теорії інноваційного розвитку (джерело: систематизовано автором на підставі [1-3, 12, 

16, 42, 48, 50-61]) 

Н
ау

ко
ва

 
те

ор
ія

 

Період 
розвитку 

Засновники та їхні 
наукові праці 

Основні положення 

Вплив на 
формування 

поняття 
«інноваційний 

розвиток» 
1 2 3 4 5 

Теорії циклічного розвитку економіки 

1.
 Т

ео
рі

я 
ци

кл
іч

ни
х 

кр
из

 

1860-ті 
рр. 

К. Маркс 
«Капітал» 

 внутрішній чинник циклічного розвитку – 
намагання капіталістів отримувати надприбутки; 
 виникнення певної циклічності в розвитку 

економіки, термін якої 10 – 13 років; сформульована 
детальна характеристика етапів; 
 охарактеризовано поняття «криза 

перевиробництва»; 
 науково-технічний прогрес є наслідком, а не 

причиною виробництва. 

охарактеризовано 
вплив появи нової 
техніки та новацій 

(так званий 
«паралельний 

процес» на 
діяльність 

капіталістів). 

2.
 Т

ео
рі

я 
до

вг
ос

тр
ок

ов
их

 
ко

ли
ва

нь
 

1894 р. 

М. Туган-Барановський 
«Промислові кризи у 

сучасній Англії, їх 
причини і вплив на 

народне життя» 

 циклічність розвитку визначається обмеженістю 
або накопиченістю позичкового капіталу; 
 виробництво керує споживанням через 

нагромадження позикового капіталу та його 
інвестування. 
 

позиковий капітал 
стимулює 

виробництво 
шляхом 

направлення його 
на наукові 

відкриття та 
технічні 

вдосконалення. 
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1 2 3 4 5 
3.

 Т
ео

рі
я 

«д
ов

ги
х 

хв
ил

ь»
 

1922 р. 

М. Кондратьєв 
«Світове господарство 
та його кон'юнктури 
під час і після війни» 

 будь-яка економічна система у своєму розвитку 
характеризується періодами підйому та спаду; 
 нововведення, відкриття нових ринків, війни та 

революції спричиняють виникнення кризових явищ 
в економіці; 
 сформульовано 3 види рівноваги: 1-ого порядку 

(3 – 3,5 роки), 2-го порядку (7 – 11 років), 3-го 
порядку (40 – 60 років); 
 сформульовано 4 закономірності, що характерні 

для довгих хвиль в економіці. 
 

знайдено 
взаємозв’язок між 

довгими хвилями та 
НТП; 

визначено, що саме 
спонукає 

виробництво до 
впровадження 
нововведень. 

Класичні теорії інновацій 

4.
 Т

ео
рі

я 
ін

но
ва

ці
йн

ог
о 

ро
зв

ит
ку

 

1930-і рр. 
 

Й. Шумпетер 
«Теорія економічного 

розвитку» 
 

 причиною довгих хвиль є концентрація 
важливих нововведень в окремих галузях, що 
призводить до спричинення базовими 
нововведеннями вторинних нововведень, що 
вдосконалюють уже існуючі товари, формуючи при 
цьому вторинну хвилю; 
 інновації – засіб подолання економічних криз; 
 нове, як правило, з’являється поряд зі старим і 

витісняє його, а не виростає з  нього; 
 нововведення з’являються не рівномірно, а у 

вигляді одночасно поєднаних новацій – кластерів; 
 розроблено класифікацію хвиль та визначено 

ключові фактори кожної хвилі. 
 

трактування 
поняття 

«інновації»; 
сформульована 

відмінність понять 
«нововведення» та 

«інновації». 
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5.
 І

нн
ов

ац
ій

на
 

те
ор

ія
 С

. К
уз

не
ця

 

1971 р. 

С. Кузнець 
«Сучасний 

економічний ріст: 
результати досліджень і 

роздуми» 

 будь-яка закономірність в бажанні підприємців 
займатися інноваційною діяльністю відсутня; 
 революційні інновації виникають переважно під 

впливом зовнішніх обставин. 

циклічність 
економічного 
розвитку тісно 

пов’язана з 
циклами 

інноваційних 
технологій. 

Неокласичні теорії інновацій 

6.
 Т

ео
рі

я 
но

во
вв

ед
ен

ь 
Г

. М
ен

ш
а 

1970-ті 
рр. 

Г. Менш 
«Технологічний пат: 

інновації долають 
депресію» 

 в основі довгих хвиль економічного розвитку 
лежить життєвий цикл окремого засобу 
виробництва; 
 циклічний характер довгих хвиль призводить до 

виникнення «інноваційного ланцюга»; 
 технічний прогрес відбувається дискретно, а не 

безперервно; 
 вихід з кризи можливий лише за наявністю 

революційних нововведень. 

максимальна 
кількість базисних 
інновацій припадає 
на період депресії; 
виділено 2 групи 
інновацій: базові 

(базисні) та 
поліпшувальні. 

7.
 Т

ео
рі

я 
те

хн
о-

ло
гі

чн
ог

о 
ро

зр
ив

у 

1980-ті 
рр. 

Р. Фостер 
«Оновлення 

виробництва: атакуючі 
виграють» 

 процес переходу від однієї технології до іншої 
характеризується появою технологічного розриву; 
 технологічний розрив – розбіжності між новими 

та старими технологіями, а також обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для інвестування у розвиток 
нових технологій. 

інновація – це засіб 
конкуренції та 

отримання 
прибутку; 

нововведення 
підкоряються 

певній логіці та 
прогнозуванню. 
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Продовження таблиці 1.2 
1 2 3 4 5 

Сучасні теорії інноваційного розвитку 

8.
 Т

ео
рі

я 
ін

те
ле

кт
уа

ль
но

ї 
те

хн
ол

ог
ії

 

кін. 1980 
– поч. 
1990-х 

рр. 

Ф. Хайєк «Пагубна 
самовпевненість 

помилки соціалізму» 

 стимулом для створення інновацій є ринок, що 
містить «розсіяні» знання про потреби людей; 
 втручання у ринкові процеси недопустимі; 
 економіки різних країн сприймають інновації по-

різному: це залежить від політичної ситуації в країні, 
соціальної та рівня законотворчої діяльності. 

визначені умови 
інноваційного 

розвитку; 
інновації 

вважаються 
джерелом 

економічного 
росту. 

9.
 Т

ео
рі

я 
ін

но
ва

ці
йн

ої
 

ек
он

ом
ік

и 
і п

ід
пр

иє
м

-
ни

ць
ко

го
 с

ус
пі

ль
ст

ва
 

1990-ті 
рр. 

П. Друкер 
«Інновація та 

підприємництво», 
«Посткапіталістичне 

суспільство» 

 зростання економіки – результат непереривних 
інноваційних змін; 
 малі та середні підприємства – рушійна сила 

економіки; 
 система менеджменту підприємств, що 

займаються підприємницькою та інноваційною 
діяльністю, повинна вирішувати завдання, інколи 
суперечливі та взаємовиключні. 

виділив характерні 
риси, що 

притаманні 
інноваційній 

економіці. 

10
. С

оц
іа

ль
но

- 
пс

их
ол

ог
іч

на
 т

ео
рі

я 
но

во
вв

ед
ен

ь 

кін. 1990-
х – поч. 
2000-х 

рр. 

Х. Барнет, Є.Вітте,  
Е. Денісон 

 в основі теорії лежить соціальний аспект, 
створення колективу, в якому фахівці створюють 
інновації, а адміністрація – умови для їх 
впровадження; 
 ключовий фактор економічного розвитку – 

людський капітал, що трансформується у нові 
знання. 

успішний результат 
інноваційного 

розвитку – 
налагодження 

взаємовідносин між 
фахівцями та 

адміністрацією. 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 4 5 

11
. Т

ео
рі

я 
«т

ех
но

ло
гі

чн
ог

о 
ви

бу
ху

» 

1990 рр. – 
наш час 

Р. Менселл, А. Норман, 
Д. Ліон, Ю. Яковець, В. 

Геєць, Ю. Бажал, О. 
Лапко, С. Онишко, Л. 

Федулова 

 в науковій літературі дана теорія представлена 
під різними назвами, серед яких «теорія «нової 
економіки»;  
 інновація розглядається як специфічний 

інформаційний продукт постіндустріальної 
економіки.  

оновлено фактори, 
що впливають на 

інноваційний 
розвиток, серед 

яких вплив 
інформатизації та 

технологічного 
прориву на роль і 
місце людини в 

суспільстві; 
розвиток та 

комерціалізація 
мережі Інтернет; 

створення стратегії 
розвитку економіки 

на базі розвитку 
нанотехнологій. 

[55] 
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Проведений аналіз генезису теорій інноваційного розвитку доводить, що 

інновації та ефект, що вони можуть надати підприємству, цікавили науковців 

достатньо давно. Основні досліджені теорії пов’язують соціально-економічний 

розвиток  суспільства напряму з науково-технічним процесом.  

При цьому слід відзначити, що класичні теорії наголошують залежність 

інновацій та науково-дослідну діяльність від наявного капіталу та матеріальних 

можливостей підприємства чи країни в цілому: чим більше можливостей – тим 

більше буде рівень інноваційного розвитку. Сучасні теорії дещо змістили 

пріоритети, наголошуючи, що людина є носієм знань і саме від рівня її знань і 

залежить рівень інноваційного розвитку, акцентуючи увагу на необхідності 

людині накопичувати знання та прагнути постійного саморозвитку.  

Що ж стосується розвитку країни в цілому, то тут пріоритети також 

дещо змінились. В першу чергу підкреслюється, що саме малий та середній 

бізнес є рушієм економіки і саме від їх інноваційної активності, здатності у 

своїй діяльності застосовувати новітні технології, вдосконалювати та 

оновлювати теологічні процеси та продукцію в цілому, при цьому базуючись на 

актуальних потребах споживачів та мати за мету швидко реагувати на їх 

зміни з подальшим їх задоволенням, залежить розвиток країни в цілому. Все це 

в комплексі в кінцевому підсумку відобразиться на діяльності конкретного 

підприємства збільшенням прибутку, зміцненням позицій на ринку, для 

працівника – у вигляді підвищення доходу та покращення рівня життя. 

Досягаючи всі вище вказані цілі, країна отримає процвітаючу економіку, 

успішне населення та надійне майбутнє. 

Та з плином часу наукове знання не обмежилося лише поняттям 

«інновації». З’явились нові, похідні від нього терміни, такі як «інноваційна 

політика», «інноваційний процес», «інноваційний розвиток» та інші. В науковій 

літературі відображені різноманітні погляди вітчизняних та зарубіжних вчених 

на трактування поняття «інноваційний розвиток», що залежать від того, який 

теоретичний зміст покладено в основу поняття. Проаналізуємо основні підходи 

та згрупуємо їх в залежності від змістовної характеристики (табл. 1.3).  



 
 

43 

Таблиця 1.3 – Узагальнення варіацій визначення терміну «інноваційний розвиток підприємства» за змістовними 

характеристиками (джерело: систематизовано автором на підставі [2, 3, 53, 54, 57-62, 63-65]) 

Змістовна 
характеристика 

Автор Визначення «Інноваційний розвиток – це…» 

1 2 3 
А. Кібіткін, М. Чечу-

ріна [57, с. 427] 
«розгортання інноваційного процесу впровадження нововведень (найчастіше 
технічного, технологічного) характеру.» 

М. Касс 
 [58, с. 20] 

«економічний процес, що приводить до створення кращих за своїми 
властивостями товарів (продукції, послуг) і технологій шляхом практичного 
використання нововведень.» 

В. Найдюк  
[3, с. 256] 

«процес спрямованої закономірної зміни стану підприємства, що залежить 
від інноваційного потенціалу цього підприємства та джерелом якого є 
інновації, що створюють якісно нові можливості для подальшої діяльності 
підприємства на ринку шляхом реалізації уміння знаходити нові рішення, 
ідеї та у результаті винаходів.» 

1. Інноваційний 
розвиток як 

процес 

М. Кошлата  
[59,  с.211] 

«процес функціонування підприємства, який зорієнтований на використання 
різних форм інновацій у виробничій, збутовій та комерційній діяльності 
задля підвищення прибутковості та конкурентоспроможності.» 

 
Д. Крамськой  

[60, с. 15] 
«процес необоротної закономірної зміни підприємства, викликаний 
розробкою й упровадженням інновацій.» 

 
П. Свидерський [61, 

с. 145] 

«складний економічний процес щодо відтворення продукту, який забезпечує 
життєдіяльність людини на новому і вищому якісному рівні розвитку 
продуктивних сил і виробничих взаємозв’язків між його учасниками.» 

 
А. Князевич 

О. Крайчук [62, с. 8] 

«процес застосування науково обґрунтованої ідеї (новації), визначення місії і 
подальших цілей діяльності підприємств та їх переведення на ефективну 
інноваційну модель, яка більшою мірою відповідає вимогам споживачів на 
даному етапі соціально-економічного розвитку суспільства.» 
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Продовження таблиці 1.3 

1 2 3 

С. Ілляшенко  
[2, с. 42] 

«розвиток, що спирається на безупинний пошук і використання нових 
способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в мінливих умовах 
зовнішнього середовища в межах обраної місії та прийнятої мотивації 
діяльності і який пов’язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових 
ринків збуту.» 

В. Никифоренко  
В. Кравченко [54,с.48] 

«розвиток, що полягає у тому, що його забезпеченням є систематичне 
створення, залучення, комерціалізація унікальних знань.»   

Л. Стрижеус 
В. Костьович [63,  

с.133] 

«спосіб економічного зростання, заснований на постійних і систематичних 
нововведеннях, спрямованих на суттєве поліпшення усіх аспектів діяльності 
господарської системи, періодичному «перегрупуванні» сил, обумовленому 
логікою НТП, цілями і завданнями розвитку системи, можливістю 
використання певних ресурсних чинників для створення інноваційних 
товарів і формування конкурентних переваг.» 

2. Інноваційний 
розвиток як дія 

І. Підкамінний 
В. Ціпуринда [53] 

«шлях, який базується на поглибленні поєднання цілей підприємства, його 
підсистем, цілей кожної особистості, яка працює в колективі, вдосконаленні 
її діяльності, вдосконаленні бізнес-процесів для досягнення загальних 
стратегічних цілей.» 

В. Козловський [64, 
с. 124] 

 

«такий розвиток, який базується на постійному оновленні виробництва, 
впровадженні передових технологій, продуктів (товарів чи послуг); 
використанні ефективних методів та прийомів захоплення ринків тощо, 
тобто, коли переважна кількість процесів, що відбуваються в організації, 
базується на інноваціях.» 

3. Інноваційний 
розвиток як 

напрям С. Князь,  
Н. Георгіаді 

Л. Топоровська 
Д. Зінкевич[65, с.28] 

«сукупність змін, що відображають інноваційний потенціал, кількість, 
економічну ефективність впровадження інновацій, а також готовність 
персоналу підприємства до реалізації інновацій.» 
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Проведений аналіз теоретичного змісту поняття «інноваційний розвиток 

підприємства» дає змогу запропонувати власне визначення даного терміну. Отже, 

інноваційний розвиток підприємства – це доволі складний процес технологічних, 

організаційних, маркетингових або інших змін, що запроваджуються суб’єктами 

підприємницької діяльності задля підвищення якості продукції, що виготовляється, 

або послуг, що надаються, що в подальшому може покращити економічний ефект 

діяльності підприємства та зміцнити його конкурентоспроможність.  

При цьому інноваційний розвиток підприємства ставить перед собою 

виконання певних завдань.  

А. Князевич та О. Крайчук виділяють наступні завдання [62, с. 9]: 

 удосконалення управління розвитком підприємств; 

 зменшення залежності управління від суб’єктивних факторів; 

 забезпечення високих темпів розвитку національної економіки; 

 впровадження досягнення науково-технічного прогресу, прогресивних форм 

управління і організації праці. 

Погоджуємось з авторами у виділенні ключових завдань, оскільки саме від їх 

виконання і залежить ступінь ефективності та кінцевий ефект діяльності 

підприємства на мікрорівні та діяльності держави – на макро.  

Що ж стосується більш детального окреслення основних завдань 

інноваційного розвитку, то можливі варіації. Зокрема, І. Гурков [66, с. 126] 

відобразив наступним чином:  

 освоєння нового продукту або якісна зміна в існуючому продукті; 

 освоєння нових методів виробництва і розподілу (складування, доставки і 

реалізації) продукту; 

 освоєння нових ринків збуту; 

 розвиток нових джерел постачання сировиною і іншими факторами 

виробництва; 

 розвиток нових форм кадрової роботи, в тому числі способів набору, оцінки, 

руху персоналу; 
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 впровадження нових методів і стандартів управління; 

 зміна структур управління; 

 реалізація нових джерел (схем) отримання фінансових ресурсів; 

 реалізація нових методів обліку і використання фінансових ресурсів; 

 реалізація нових форм (способів) взаємодії з «акторами» оточення - 

постачальниками, споживачами, конкурентами, власниками, місцевою владою, 

державними органами, іншими «центрами впливу». 

Підходи до формулювання основних завдань інноваційного розвитку дійсно 

можуть відрізнятись. Єдиної думки щодо них в науковій літературі немає. Ключовим 

фактором, що може змусити всі окреслені завдання виконуватись, є системна дія 

підприємства в сфері інноваційного розвитку, направлена на виконання чітко 

сформованої мети та конкретних цілей. Системність та чіткість дій в першу 

чергу, на наш погляд, залежать від взаємодії всіх чинників, що мають вплив на 

інноваційну діяльність підприємства та  визначають її напрям. 

Визначення ключових чинників, що найбільш впливають на 

інноваційний розвиток підприємства. Єдиної думки щодо групування чинників 

інноваційного розвитку підприємства в науковій літературі не сформульовано.  

Дослідивши основні підходи, можна виділити наступні ознаки, за якими 

науковці та автори групують ключові чинники, що визначають інноваційний 

розвиток підприємства, залежно від:  

 їх взаємозв’язку з окремими елементами виробничого процесу [5; 67];  

 можливості впливу та контролю їх зі сторони підприємства [53; 69];  

 характеру впливу на інноваційну активність підприємства [4; 70];  

 можливого ефекту на діяльність підприємства [71; 72]; 

 рівня господарювання [73; 74]. 

З такими підходами авторів ми згодні, проте слід відзначити, що врахування 

сучасного стану технологічного розвитку, швидкості передачі та отримання 

інформації вимагає доповнення відображених ключових ознак ще однією – стан 

технологічного рівня та інформаційного забезпечення підприємства.  
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Таким чином узагальнимо ключові ознаки, за якими класифікують чинники 

інноваційного розвитку підприємства та відобразимо їх схематично (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Ознаки, за якими класифікують чинники, що мають вплив на 

інноваційний розвиток підприємства (джерело: систематизовано автором на 

підставі [11, 26, 29, 31-39]) 

 

Не дивлячись на те, що єдиного підходу до формулювання ознак класифікації 

чинників інноваційного розвитку науковцями все ще не знайдено, підходи до 

формулювання самих чинників дещо подібні. Аналіз джерел дає змогу поділити 

наукові погляди на два блоки: а) підходи, що виходять саме з характеристики 

чинника, та б) підходи, що конкретизують напрям його дії. 

З. Юринець та Л. Гнилянська [75] відносяться до першого блоку виділених 

авторів та  розрізняють наступні групи чинників: 

 внутрішні і зовнішні; 

 позитивні і негативні; 

 прямі та непрямі; 

 постійно діючі та тимчасово діючі; 

Ознаки класифікації чинників, що впливають  
на інноваційний розвиток підприємства 

Характер впливу на 
інноваційну 
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підприємства 

Зв'язок чинників з окремими 
елементами виробничого 

процесу 

Можливий ефект на 
діяльність 

підприємства 

Стан технологічного рівня та 
інформаційного забезпечення 

підприємства 
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 чинники, які можна регулювати, та чинники, які регулюванню не підлягають. 

І. Школа та І. Бутирська [76] формулюють дещо по-іншому, виходячи з 

напряму дії конкретного чинника, виділяючи при цьому такі: 

 техніко-економічні; 

 організаційно-управлінські; 

 юридичні; 

 соціально-психологічні. 

При цьому останні в своїй роботі [76, с.66] проаналізували їх роль у двох 

протилежних аспектах: а) такі, що стимулюють інноваційний розвиток, та б) такі, 

що його стримують. Таке уточнення, на нашу думку, є ключовим при формулюванні 

чинників саме інноваційного розвитку, адже від інновацій підприємство чекає 

ефекту, тому воно зацікавлене в постійному аналізі та контролі саме 

стимулюючих чинників, та не допускати переваги над ними стримуючих.  

Водночас, треба зазначити, що інформаційний чинник та інформатизація, як 

глобальний процес, перетворюють роль інших чинників, змінюючи технологічну 

основу інноваційного розвитку економіки в цілому та бізнес-процесів підприємств 

зокрема. Це теж враховують наукові підходи [2, 4, 16, 28, 54]. 

Проаналізувавши основні чинники, що мають вплив на інноваційний розвиток 

підприємств як суб’єктів підприємництва, можемо зробити висновок, що одним із 

основних є саме організаційний чинник. Та насамперед слід відмітити, що його 

поняття та зміст зазнали досить суттєвих змін під дією деяких факторів, та в  

першу чергу мова йде саме про технологічний фактор.  

Відтак, можна стверджувати, що набули змін всі три виділені характеристики 

інноваційного розвитку сучасного підприємства: зміст, завдання, чинники. Зміни 

стосуються: збільшення підходів до трактування змісту поняття інноваційного 

розвитку, що призводить до зменшення чіткості розуміння та є ключовим його 

аспектом; виникнення великої кількості завдань на базі інноваційного розвитку, що 

не завжди є обґрунтованим саме для конкретного підприємства; посилення 

вагомості технологічного та організаційного чинників інноваційного розвитку. 
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Водночас, зміни та особливості організаційного чиннику інноваційного розвитку 

потребують поглибленого дослідження. 

 

 

1.2 Організаційний чинник інноваційного розвитку та його особливості для 

інноваційно-активного малого підприємства 

 

 

Організаційний чинник інноваційного розвитку розглянуто за такими 

блоками: 

 дослідити теоретичний та практичний зміст організаційного чинника як 

фактора ефективного функціонування структури управління малого підприємства; 

 провести аналіз підходів до трактування поняття «організаційна структура 

управління інноваційним розвитком» та відзначити основні принципи, що 

впливають на її формування. 

Дослідження теоретичного та практичного змісту організаційного 

чинника як фактора ефективного функціонування структури управління. 

Інноваційна діяльність будь-якого промислового підприємства потребує значних 

фінансових витрат та наявності необхідної матеріальної і технологічної бази. При 

цьому займаючись інноваціями, топ-менеджмент підприємства вимагає від 

працівників максимально ефективного результату з доволі обмеженими бюджетами 

витрат та технічними можливостями. В той час як в розвинених країнах вже давно 

відійшли від моделі «керівник-підлеглий», а практикуються «партнерські» 

відносини. Саме тому одним з основних чинників, що має найбільший вплив на 

інноваційний розвиток будь-якого суб’єкта підприємництва, є саме організаційний.  

Деякі вчені [16; 26; 46; 53; 58; 72] розглядають організаційний чинник як 

самостійний критерій, деякі [13; 21; 38; 50] об’єднують його з елементами 

управління. При цьому сутність їх досить подібна. І в тому, і в іншому випадку 

розглядаючи ті чи інші групи чинників, науковці найчастіше аналізують їх з двох 
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підходів: а) такі, що стимулюють інноваційний розвиток підприємства, та б) такі, 

що стримують його.  

І. Лицур та Ю. Лимич [77] зазначають, що стримуючих інноваційний розвиток 

є наступні характеристики: сталі організаційні структури, надмірна централізація, 

відсутність інноваційної стратегії, орієнтація на усталені ринки, недостатність 

міжнародного науково-технічного співробітництва; до стимулюючих відносять 

наступні: гнучкість організаційних структур, демократичний стиль управління, 

децентралізація, міжнародна науково-технічна кооперація, створення інноваційної 

інфраструктури. 

Л. Качалина [78] також розрізняє стимулюючі та стримуючі елементи впливу 

організаційного чинника. До стимулюючих відносить гнучкість організаційної 

структури, децентралізація управління, підвищення кваліфікації, формування 

цільових робочих груп; до стримуючих – стала організаційна структура, надмірна 

централізація, консервативність та інертність менеджерів всіх рівнів, орієнтація на 

сформовані ринки, складність узгодження інтересів учасників інноваційних 

процесів, нестача кваліфікованих кадрів.  

Та слід більш детально розглянути чинники саме для малих підприємств. Н. 

Чухрай та Л. Лісовська [8]  виділяють дві групи факторів:  

 фактори, що перешкоджають розвитку малих інноваційних 

підприємств: нерозвинутість інфраструктури (виробничої, фінансової, кадрової); 

високий рівень податків; брак обігових коштів (доступу до кредитів); обмеженість 

попиту з боку промислових підприємств; наявність неякісних проектів; 

нерозв'язаність питання про належність прав на інтелектуальну власність;  

 фактори успіху в розвитку малого інноваційного бізнесу: вдалий вибір 

продукту; висококваліфікований колектив; добре організований маркетинг; 

ефективна технологія; грамотна фінансова політика; налагоджена дилерська мережа; 

захист інтелектуальної власності. 

О. Бурцева [79] формулює такі чинники, які обумовлюють важливу роль 

малих інноваційних підприємств: мобільність і гнучкість переходу до інновацій, 

висока сприйнятливість до принципових нововведень; сильний і багатоплановий 
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характер мотивації; вузька спеціалізація їх наукових пошуків або розробка 

невеликого кола технічних ідей, малий управлінський персонал; орієнтація на 

кінцевий результат при широкому використанні всіх видів ресурсів; готовність 

нести величезні ризики, що неприйнятні для крупних і середніх підприємств.  

З підходами до трактування елементів впливу організаційного чинника, що 

пропонують вище вказані автори, варто погодитись, та слід додати, що вони 

мають більш загальний характер. Тому необхідно доповнити їх тими елементами, 

що будуть притаманні сучасним організаційним структурам (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Підходи до класифікації впливів організаційного чинника 

інноваційного розвитку (джерело: власна розробка) 

 гнучкість організаційної 
структури управління; 
 децентралізація; 
 безперервне підвищення 
професійного рівня всіх 
працівників; 
 забезпечення творчого 
характеру роботи персоналу; 
 командна робота персоналу 
підприємства. 

 сталість організаційної 
структури управління; 
 централізація; 
 низький рівень кваліфікації 
персоналу; 
 відсутність інновацій; 
 домінування особистнісних 
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підприємства; 
 постійне підвищення 
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розподілених бізнес-процесів. 
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Одним із елементів, що, на думку більшості науковців [7; 21; 46; 65; 80], має 

найбільший вплив на інноваційний розвиток суб’єктів підприємництва, є 

організаційна структура управління. В. Козловський [21, с. 159] підкреслює, що 

«оскільки інноваційна діяльність є важливою складовою частиною діяльності будь-

якої організації, то для управління інноваційною діяльністю в організації 

створюється відповідна організаційна структура». На нашу думку, цей аспект є 

ключовим у формуванні успішної інноваційної стратегії підприємства. При цьому 

слід відмітити той факт, що вітчизняні промислові підприємства не завжди 

враховують відповідність організаційної структури управління майбутнім 

перспективам інноваційного розвитку.  

Н. Краснокутська [80] зауважує, що саме «формування раціональної 

організаційної структури інноваційного процесу досить складне і відповідальне, 

оскільки саме цей чинник має великий вплив на ефективність НДДКР, на його 

кінцеві результати». Таку позицію підтримує В. Козловський [21]. З їх думкою слід 

погодитись, проте слід додати, що все ж таки на ефективність інноваційного 

розвитку наряду з організаційною структурою мають вплив і дотичні аспекти, 

такі як кваліфікація кадрів, творча атмосфера колективу, організаційний клімат 

на підприємстві та ін. Організаційний клімат як термін вживається для опису 

загальної думки членів організації з приводу того, як вона ставиться до своїх членів 

і свого зовнішнього оточення. [7, с.189] 

Т. Дудар та В. Мельниченко [81, с. 122] у своїй роботі підкреслюють, що «для 

реалізації завдань інноваційного розвитку організація повинна бути гнучкою, 

здатною оперативно розв’язувати нові, нетипові завдання у встановлені терміни, і в 

межах виділеного бюджету організувати процес реалізації інноваційних змін». На 

нашу думку, ключовим фактором ефективності структури управління в теперішніх 

умовах та для сучасних підприємств є саме гнучкість та здатність швидко 

пристосовуватись до необхідних змін та можливість вирішувати різноманітні, 

інколи нетипові для підприємства, завдання.  

Аналіз підходів до трактування поняття «організаційна структура 

управління інноваційним розвитком» та визначення основних принципів, що 
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впливають на її формування. Не дивлячись на те, що дослідженню теоретичного 

змісту поняття  «організаційна структура управління інноваційно-активного 

підприємства» (ОСУ ІА) у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі присвячено 

доволі велика кількість робіт, єдиного тлумачення не існує. Проаналізуємо основні 

підходи щодо визначення вище вказаного терміну (табл. 1.4) 

 

Таблиця 1.4 – Підходи до трактування поняття «організаційна структура 

управління інноваційним розвитком» (джерело: систематизовано автором на 

підставі [21; 26; 76; 80; 82]) 

Автор, джерело 
«Організаційна структура управління інноваційним 

розвитком – це …» 

1. В. Козловський [21, 
с. 159 ] 

склад, взаємозв’язки та взаємопідпорядкованість 
організаційних одиниць (органів управління), які 
виконують певні функції управління; 

2. В. Стадник та 
М. Йохна [82, с. 262] 

система оптимального розподілу функціональних 
обов’язків, прав і відповідальності, порядку і форм 
взаємодії між окремими структурними одиницями, що 
входять до складу організації, і людьми, які в них 
працюють;   

3. Н. Краснокутська 
[80, с. 336] 

сукупність наукових, конструкторських, проектних, 
технологічних та інформаційних підрозділів (лабораторій, 
відділів, секторів, груп), які здійснюють основну творчу 
діяльність, спрямовану на створення інтелектуального 
продукту — інновацій, а також виробничих, допоміжних і 
управлінських підрозділів, які забезпечують виконання 
планів НДДКР та реалізацію створених інновацій; 

4. І. Школа та І. 
Бутирська [76, с. 79] 

впорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, що 
забезпечують функціонування підприємства як єдиного 
цілого; 

5. Р. Фатхутдинов  
 [26, с. 131] 

сукупність відділів і служб, що займаються побудовою та 
координацією функціонування системи інноваційного 
менеджменту, розробкою і реалізацією управлінських 
рішень щодо виконання бізнес-плану, інноваційного 
проекту. 
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І. Школа та І. Бутирська [76, с. 79] вважають, що «оскільки організаційна 

структура інноваційної організації повинна бути орієнтована на конкретну мету та 

служити засобом її ефективного досягнення, необхідно на практиці використовувати 

тип організаційного проектування, що найбільше відповідає визначеним цілям 

організації, змісту виробничої діяльності, вимогам до ресурсного забезпечення та 

сприятиме швидкій та ефективній реалізації інноваційних завдань».  

В науковій літературі виділяють два основних підходи до побудови 

організаційної структури управління: механістичний та органічний. Механістичний 

підхід характеризується централізованою формою прийняття рішень та, на думку В. 

Козловського [21, с. 161], «характерний для організацій з біль-менш сталим 

виробництвом, постійним споживачем, постачальниками тощо». Ми підтримуємо 

думку автора. Дійсно, механістичний підхід до побудови структур управління 

досить довгий час був ефективним, хоча і має немало недоліків у своїй роботі, та в 

свій час міг забезпечити ефективну діяльність всьому підприємству. При цьому 

варто відмітити, що є промислові підприємства, які й досі використовують 

принципи механістичної побудови, частіше комбінуючи з різними типами 

організаційних структур. Але для інноваційно-активного підприємства, що діє в 

сучасному мінливому середовищі, використання даного принципу побудови 

структури управління не буде ефективним.  

Дуже слушно зауважують В. Стадник та М. Йохна [82], що якщо керівництво 

організації вважає основним способом здобуття конкурентних переваг саме 

інновації, йому слід побудувати таку організаційну структуру, за якої до 

інноваційного процесу були б залучені усі працівники, здатні продукувати цікаві 

ідеї і створювати інновації. Даний факт є основним у формуванні ефективної 

сучасної організаційної структури та команди в цілому. На жаль, більшості 

вітчизняним промисловим підприємствам ще й досі притаманний особистісний 

аспект функціонування колективу.  

 Та все ж таки для сучасних інноваційно-активних підприємств найбільш 

характерними будуть структури органічного підходу побудови. Органічні структури 

досить успішно реагують на зміни як на самому підприємстві, так у випадку 
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динамічного та складного зовнішнього середовища, адже процес розробки інновацій 

характеризується досить складним процесом та великою кількістю взаємозв’язків.  

Досить чітко зазначено основні характеристики, які притаманні органічним 

структурам, К. Волковою [83, с.134], яка відзначає, що їм притаманна відсутність 

бюрократичної регламентації діяльності органів управління, детального поділу 

праці за видами робіт, розмитість рівнів управління та їх невелика кількість, 

гнучкість структури управління, децентралізація прийняття рішень, індивідуальна 

відповідальність кожного робітника за спільні результати діяльності. Дійсно, з цим 

можна погодитись та додати, що вказані характеристики також слугують і їх 

основними перевагами. При цьому зиск від них буде лише в тому випадку, якщо 

дотримані основні принципи побудови органічної структури управління. Особливо 

важливим даний факт є для стимулювання інноваційного розвитку підприємства.  

Основоположним принципом побудови органічного типу організаційних 

структур є не вдосконалення діяльності окремих підрозділів, а поліпшення їх 

взаємодії в цілях реалізації певного проекту або ефективного вирішення певної 

проблеми [84, с.51]. Підтримуємо цю думку, адже ключовим моментом покращення 

діяльності підприємства є зміна функціонування структури управління в цілому, а 

не окремих її елементів. 

Ефективність діяльності організаційної структури управління в більшій мірі 

залежить від її відповідності до поставленої мети та цілей підприємства, його сфери 

діяльності, розмірів та ін. На підставі аналізу визначень [21; 26; 76; 80; 82] можна 

стверджувати, що організаційна структура управління інноваційним розвитком 

промислового підприємства – налагоджена система взаємозв’язку блоків 

управління, сукупні дії яких направлені на розвиток промислового підприємства 

шляхом наукових досліджень та розробок, створення інноваційних проектів.  

Організаційна структура будується за певними принципами. Вона їм повинна 

відповідати, якщо топ-менеджмент підприємства прагне максимізувати ефект від 

своєї діяльності і забезпечити ефективність організаційної структури. Науковці 

вважають [2; 16; 21; 26; 76; 80; 82], що побудова ефективної організаційної 

структури управління повинна базуватись на наступних принципах (рис.1.4). 
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Рисунок 1.4 – Принципи побудови організаційної структури управління 

інноваційним розвитком (джерело: систематизовано автором  

на підставі [2; 16; 21; 26; 76; 80; 82]) 
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завантаження між усіма 

ланками управління 

Принципи, яким повинна відповідати організаційна 
структура управління інноваційним розвитком  

Сприяння економії всіх 
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Проаналізувавши основні принципи, можемо підсумувати, що сучасні умови, в 

яких діють суб’єкти бізнесу та високий рівень технологічного розвитку, вимагають 

все ж таки їх доповнення, оскільки вони не враховують процесів віртуалізації 

структур та варіативності завдань інноваційного розвитку. Саме тому були 

сформульовані наступні принципи, дотримання яких збільшить ефективність 

організаційної структури та зміцнить позиції підприємства в цілому: 

1) забезпечення умов для створення ефективних команд для виконання 

нестандартних завдань та проектів; 

2) забезпечення здатності діючої структури управління ефективно діяти при 

умовах створення віртуальних блоків (аутсорс, фріланс). 

3) налагодження технологічних та технічних зв’язків між усіма ланками 

структури управління. 

З плином часу, технологічним та інформаційним розвитком організаційні 

структури управління інноваційним розвитком зазнають суттєвих змін. Відповідно  

підприємство не обмежується лише вище згаданими підходами до побудови та 

принципами, а знаходиться в пошуку нових можливостей задля підвищення 

ефективності його діяльності та рівня своєї конкурентоспроможності. Саме тому 

дуже слушну думку зазначила І. Яненкова [85, с. 162], а саме, що «сучасний етап 

розвитку відрізняється процесом формування нового напрямку в системі управління 

– мережевого, заснованого на реалізації переваг просторових структур». Дійсно, 

сучасний ритм життя диктує геть нові правила ведення підприємницької 

діяльності, та й самого життя в цілому.  

В. Козловський [21, с. 169]  називає такі оргструктури управління 

едхократичними та додає, що вони створюються в едхократичних організаціях – 

організації, що створюються для виконання нестандартних та дуже складних робіт; 

це такі схеми управління, коли рішення приймаються особами на основі їх знань та 

компетентності, а не на основі позиції в ієрархії менеджменту. Погоджуємося з 

таким підходом. Дійсно, подібні структури передбачають не чітку ієрархію, а 

наявність висококваліфікованих кадрів для виконання різноманітних за ступенем 

складності завдань. Слід лише відмітити, що «едхократичні структури» є 
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узагальненим поняттям, тому необхідно більш детально дослідити типологію 

даних структур. 

Особливістю сучасних оргструктур повинно бути створення якомога кращих 

умов для використання творчих можливостей кожного працівника. При прийнятті 

рішень в їх  обговореннях вони приймають участь наряду з топ-менеджментом. 

Слід зауважити, що основою сучасних структур управління є насамперед саме 

компетентності та уміння конкретного виконавця, а не позиції топ-менеджменту. 

 Відтак, дослідження теоретичних підходів до висвітлення змісту 

організаційного чинника виявило, що однією з ключових його складових є 

організаційна структура управління. Водночас, проаналізувавши принципи її 

побудови, бачимо, що для інноваційно-активних підприємств базові принципи не є 

ефективними, оскільки не враховують особливості типів організаційних структур та 

особливості інноваційно-активних підприємств. Тому слід розглянути більш 

детально типи організаційних структур управління інноваційно-активних 

підприємств. 

 

 

1.3 Класифікація організаційних структур інноваційно-активних підприємств 

 

 

Детальне дослідження класифікації організаційних структур управління 

підприємством є запорукою ефективного удосконалення структури управління та 

функціонування підприємства в цілому.  Слід зазначити, що єдиної класифікації або 

ознак, за якою їх можна класифікувати, досі не виявлено. Більш того самі підходи до 

їх класифікації доволі різняться між собою. 

 Наукова література має досить різноманітних підходів до класифікації, кожен 

автор при цьому виділяє основу структури управління, в залежності від чого дані 

підходи і формулюються. Найбільш поширені можна виділити такі:  

 а) за загальними ознаками [48; 50; 86];  

 б) за принципом управління та підпорядкування [87; 90];  



 
 

59 

 в) за кількістю управлінських рівнів [88; 89]. 

 Зокрема, Н. Георгіаді [86] виділяє 10 класифікаційних ознак, серед яких за 

способом побудови, за тривалістю функціонування у структурі, за рівнем 

централізації, за рівнем ефективності та ін. Проведений аналіз автора щодо видів 

організаційних структур та виділення цих 10 ознак доводить, що структура 

управління є доволі складним елементом організаційного забезпечення діяльності 

підприємства і може розглядатись з різних аспектів її функціонування. С. Петренко  

[87] відзначає 7 класифікаційних підходів, серед яких за ступенем гнучкості та 

адаптивності, за рівнем та глибиною прийняття рішень, за горизонтальними 

взаємодіями та ін. Відокремлення такої ознаки як «ступінь гнучкості та 

адаптивності» є доволі важливим аспектом, за яким можна характеризувати 

сучасне підприємство. Т. Мостенська та В. Кудіна [88] виділяють 3 основні ознаки 

класифікації: за складністю побудови організаційних зв’язків, за кількістю 

управлінських рівнів, за обсягом делегування повноважень. Дана класифікація ознак 

є не досить повною, тому характеризувати сучасне підприємство за нею буде 

доволі складно та не досить інформативно.   

 Розглянемо класифікацію організаційних структур управління за основними її 

ознаками (табл. 1.5)   

 

 Таблиця 1.5 – Класифікація організаційних структур управління за основними 

її ознаками (джерело: систематизовано автором на підставі [2; 15; 21; 48; 50; 62; 

65; 76; 82]) 

Ознака Тип організаційної структури 
1 2 

Органічні (адаптивні) 
1. За ступенем гнучкості та адаптивності 

Механістичні (едхократичні) 
Одновимірні 2. За рівнем та глибиною прийняття 

рішень Багатовимірні 
Підприємницькі 

Корпоративні 
Інноваційні 

Адміністративні 
3. За характером діяльності підприємства 

Інтегровані 
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Продовження таблиці 1.5 
1 2 

ОСУ, орієнтовані на внутрішній ринок 
ОСУ, орієнтовані на зовнішній ринок 4. За масштабом охоплення 

підприємством ринку ОСУ, орієнтовані на внутрішньо-
зовнішній ринок 

Постійні 5. За тривалістю функціонування 
структури Тимчасові 

Горизонтальні 
6. За ступенем взаємодії 

Вертикальні 
Централізовані 

Децентралізовані 7. За ступенем централізації 
Рецентралізовані 

Реальні 
8. За технологією роботи 

Віртуальні 
Формалізовані 

9. За ступенем формалізації 
Неформалізовані 

Корпоративні 
10. За взаємодією з людиною 

Індивідуалістичні 
Повністю віртуальна 

11. За ступенем використання мереж 
Частково віртуальна 

  

Аналізуючи множину ознак (див. табл.1.5) вважаємо, що в умовах бурхливого  

техніко-технологічного прогресу та інформатизації їх необхідно доповнити ще 

однією, що є ключовою саме для інноваційно-активних підприємств – за 

використанням мереж, оскільки в залежності від можливостей, цілей та виду 

діяльності підприємства, вони можуть бути повністю віртуальними або частково. 

Слід зазначити, що науковці розглядають класифікацію структур управління 

частіше за однією ознакою, а саме за ступенем гнучкості і адаптивності, в основі 

якої є ієрархічний принцип. Так, Н. Бондар [89] виділяє два основні типи структур 

управління: механістичні та органічні. Основною характеристикою механістичних 

структур, на її думку, є жорсткий ієрархічний розподіл влади. До них вона відносить 

лінійні, функціональні, лінійно-функціональні та лінійно-штабні оргструктури 

управління. Що ж стосується органічних структур, то Н. Бондар [89]  зазначає, що 

вони «характеризуються слабким використанням формальних правил та процедур, 

децентралізацією повноважень та участю працівників у прийнятті рішень, гнучкістю 
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структури управління та незначною кількістю рівнів ієрархії управління, що дають 

змогу підприємству швидко адаптуватись до змін зовнішнього середовища». До них 

вона відносить дивізіональні, матричні, проектні, множинні та ін. Такий підхід до 

класифікації потребує додати до нього сучасні структури управління.  

І. Новаківський [90, с. 229] відзначає, що «відомі організаційні структури 

можна розділити на два великі класи: ієрархічні та адаптивні». Ієрархічні 

(формальні, механістичні, бюрократичні, класичні, традиційні), на його думку, не 

здатні миттєво реагувати на зміну вимог ринку. Адаптивні структури управління 

(органічні, гнучкі, самоорганізуючі) мають достатньо переваг, що в свою чергу 

дають змогу підприємству з даною оргструктурою управління «швидше і легше 

адаптуватися до зміни кон'юнктури ринку, що стає головною перевагою у 

безкомпромісній конкурентній боротьбі». Ми згодні з даним підходом, але 

вважаємо, що необхідно виділити третій блок структур управління, які 

максимально ефективні в сучасних умовах функціонування підприємств.  

Пояснимо нашу позицію. В сучасних умовах слід відокремити структури 

управління інноваційно-активних підприємств. При цьому на практиці вони можуть 

мати змішану форму, в першу чергу з органічними структурами, адже для 

успішного ведення інноваційної діяльності, та й підприємницької взагалі, реакція 

повинна бути швидкою та з найменшими втратами для діяльності підприємства. 

 Таким чином всі нині використовувані структури управління можна 

згрупувати в три блоки: механістичні, органічні (адаптивні), сучасні (інноваційні) 

(рис. 1.5).  

Механістичні (бюрократичні, ієрархічні та традиційні) структури 

управління –  це класичні структури управління, яким притаманна жорстка ієрархія 

влади, централізоване ухвалення рішень та наявність формальних правил та норм. 

Вперше концепція ієрархічного управління була сформульована німецьким 

соціологом М. Вебером [91, с. 192] на початку ХХ століття та вперше введено 

термін «бюрократія». 
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* структури управління, що використовуються на інноваційно-активних підприємствах малого бізнесу 

Рисунок 1.5 – Класифікація організаційних структур управління підприємством (джерело: власна розробка) 
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Саме М. Вебер [91, с. 193]  сформулював основні положення 

бюрократичної моделі:  

 чіткий поділ праці, використання на кожній посаді кваліфікованих 

фахівців;  

 ієрархічність управління, при якій нижчестоящий рівень підкорюється і 

контролюється вищестоящим; 

 наявність формальних правил і норм, що забезпечують однорідність 

виконання менеджерами своїх задач і обов'язків;  

 дух формальної знеособленості, характерної для виконання офіційними 

особами своїх обов'язків; 

 здійснення прийому на роботу відповідно до кваліфікаційних вимог до 

даної посади, а не із суб'єктивних оцінок.  

Єдиної типізації бюрократичних структур управління в науковій 

літературі немає. Але найчастіше до ієрархічних відносять лінійні, 

функціональні, лінійно-функціональні (лінійно-штабні) та дивізіональні, що в 

свою чергу можуть бути продуктовими, споживчими та регіональними.  

Однією з найпростіших за своєю сутністю є лінійна структура 

управління. Більшість науковців стверджують [82; 92-94], що лінійна структура 

управління є базовою та може змінюватись в залежності від структурних 

підрозділів, що діють на підприємстві. Лінійна структура характеризується тим, 

що керівник підприємства одноосібно управляє підприємством. Нижчі 

керівники структурних підрозділів здійснюють лише декомпозицію отриманих 

установок і планів на свої підрозділи (субординація). [92, с. 8]   В сучасних 

умовах ведення підприємницької діяльності даний факт слугує недоліком для 

підприємтсва. Керівник підприємства повинен бути висококваліфікованим, а 

також обізнаним в багатьох областях функціонування підприємства. 

Важливою характеристикою даного типу оргструктури є те, що весь 

документообіг проходить через керівника підприємства. Звідси й випливає 

головний недолік лінійної оргструктури – керівник постійно знаходиться під 

інформаційним навантаженням.  
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Лінійна організаційна структура управління «застосовується, як правило, 

лише в низових виробничих ланках (у групах, бригадах тощо), а також на 

малих підприємствах у початковий період їх становлення». [93, с. 220] При 

цьому слід врахувати той факт, що для ефективної діяльності підприємства 

малого бізнесу обирають більш сучасні структури управління або комбінують 

їх з лінійними.  Слід погодитись з В. Шороховим [94, с. 204], що «така модель 

побудови управління не відповідає сучасним вимогам до якості і ефективності 

управління, а найголовніше – не може швидко реагувати на постійно-змінюване 

середовище, зумовлене розвитком конкуренції, інноваціями в підходах та 

методах управління, маркетингу, імплементацією вимог Євросоюзу щодо 

законодавчої бази в Україні». Особливо цей факт стосується інноваційно-

активних підприємств, принцип їх роботи змушує звертатись до новітніх 

підходів при формуванні оргструктур управління. 

Основним, що не завжди враховують керівники підприємств з лінійною 

оргструктурою, є те, що при збільшенні розмірів підприємства або розширенні 

сфер діяльності, керівник вже не в змозі ефективно виконувати свої функції та 

поєднувати оперативне управління персоналом з іншими своїми функціями. 

Тому розширення виробництва, збільшення штатного персоналу є 

передумовою до трансформації лінійної структури управління в 

функціональну. 

Наступною структурою управління, що використовують для своєї 

діяльності підприємства, є функціональна структура управління. Від лінійної 

її відрізняє те, що в структуру управління вводяться прямі та зворотні зв’язки 

між структурними одиницями підприємства. Також вона характеризується 

створенням структурних підрозділів, з чітко визначеними обов’язками. Таким 

чином кожний блок управління відповідає за виконання специфічного кола 

завдань. Слід погодитись з О. Віноградською та ін. [95, с. 87] що зазначають 

наступне «функціональна структура націлена на виконання постійно 

повторюваних рутинних завдань, які потребують оперативного прийняття 

рішень». При цьому слушно відзначає Н. Метеленко [96, с. 48], що 
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«функціональна структура створює умови для: підвищення професійної 

кваліфікації робітників; високої компетентності спеціалістів, які відповідають 

за здійснення конкретних функцій; підвищення ефективності управління за 

тими напрямками, де завдання є повторюваними; реагування на потреби 

виробництва шляхом створення нових функціональних служб».  

З думкою авторів погоджуємось. Додамо лише, що функціональні 

структури управління використовуються підприємствами з масовим та 

крупносерійним виробництвом. Вони не дуже властиві підприємствам з 

орієнтацією на інноваційний розвиток. Також необхідно враховувати і те, що 

на практиці функціональна структура управління використовується досить 

рідко через основний свій недолік – витратність  та дублювання функцій. 

Більшість підприємств для своєї діяльності найчастіше обирали лінійно-

функціональну структуру управління. Даний тип структури управління виник 

на вимогу ускладнення процесів виробництва та більш динамічні зміни 

зовнішнього середовища. Лінійно-функціональна структура управління 

об’єднує в собі як лінійні підрозділи, що приймають основні рішення, так і 

функціональні, що допомагають керівникам лінійних підрозділів їх втілювати. 

Також керівники функціональних підрозділів є посередниками між лінійним 

керівником та виконавцем завдань, приймати самостійні рішення не входить до 

його компетенцій.  

Поява даного типу структури управління призвела, як відзначає 

О. Афоничкін [96, с. 63], до «звільнення лінійних підрозділів від вирішення 

загально організаційних управлінських завдань, що в свою чергу дозволило 

різко збільшити масштаби їх діяльності і реалізувати тим самим отриманий 

позитивний ефект». Та додає [96, с. 63], що «виконання управлінських функцій 

на базі розмежування і спеціалізації менеджменту забезпечило зростання якості 

управління всією організацією, підвищення ефективності контролю лінійних 

підрозділів і досягнення загально організаційних завдань». О. Міщенко [98, с. 

25] відзначає, що лінійно-функціональні організаційні структури «найбільш 

ефективні там, де апарат управління виконує рутинні, часто повторювані 
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завдання і функції та такі, що рідко змінюються». Та додає [98, с. 25], що їх 

переваги проявляються в управлінні невеликими підприємствами, а також 

організаціями з масовим або крупносерійним типом виробництва».  

Слід погодитись з авторами та додати лише, що лінійно-функціональна 

структура управління була створена саме для того, щоб зменшити недоліки 

при використанні лінійних та функціональних структур управління. На 

практиці досить часто їх використовують підприємства середнього та 

великого бізнесу.  

Наступний тип механістичної структури управління, що виник на потребу 

топ-менеджменту, є лінійно-штабна структура управління. Дана потреба 

зазначалась в необхідності зменшення рівня централізації, у випадку 

ускладнення процесів виробництва. Адже керівник не в змозі ефективно та 

швидко реагувати на всі виникаючі зміни, вирішувати завдання та приймати 

рішення, в першу чергу мова йде про стратегічні. Основою даної структури 

управління є створення так званого «штабу керівника», в який входять 

спеціалісти по всім функціям підприємства.  

В. Грінчуцький в своїй роботі [99, с.154] відзначає, що штаби не 

наділяються функцією розпорядження, а готують рекомендації, пропозиції і 

проекти для лінійних керівників. Вище керівництво займається питаннями 

стратегічного планування і контролю, зростання ефективності діяльності 

організації підрозділів, розвитку потужностей підприємства тощо, для чого має 

в своєму розпорядженні штаб керівника організації з відповідними 

функціональними службами для вирішення даних завдань. Саме тому досить 

важливим є кваліфікація працівників штабу та взаємодія і взаєморозуміння їх з 

керівництвом підприємства. Даний тип структур управління застосовується в 

більшості випадках на підприємствах середньої величини та може легко 

трансформуватись в інші типи (дивізіональна, проектна та ін.) у випадку 

розширення асортименту продукції або технологічних змін.  
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Дивізіональна структура управління, як і всі вище вказані, були 

сформовані у відповідь на ускладнення технологічних процесів, збільшення 

розмірів підприємств та основне – диверсифікацію їх діяльності.  

Аналізуючи побудову дивізіональних структур управління на великих 

корпораціях, О. Міщенко [98, с. 28] відзначає, що «вони використовували 

наступні принципи побудови структур управління: надання відділенням 

виробничо-господарської самостійності в здійсненні оперативної діяльності та 

зароблянні прибутку – з одного боку, і жорсткий централізований контроль за 

загальнокорпоративними питаннями стратегії, наукових досліджень, інвестицій 

та кадрової політики – з іншого.  

З думкою автора слід погодитись та додати, що саме дані принципи і 

визначають основні переваги та недоліки застосування дивізіональних 

структур.  

Основною характеристикою даної структури насамперед є можливість її  

структуризувати на дивізіони за трьома критеріями: продуктом, залежно від 

споживача та за регіоном. Дана властивість дозволяє більш детально 

контролювати весь технологічний процес (продуктовий тип), більш швидко 

реагувати на зміни зовнішнього середовища (споживчий тип) та враховувати 

всі особливості конкретного регіону, де діє підприємство (регіональний тип).  

Ключову роль в діяльності підприємства в першу чергу відіграють 

менеджери саме дивізіонів, а не топ-менеджмент. Це дає змогу розвантажити 

вище керівництво підприємства від рутинної роботи та зосередитись на 

вирішенні стратегічних питань. 

 Механістичні структури управління мають як свої переваги, так і 

недоліки. Виділимо основні сфери, що впливають на діяльність підприємства та 

в деякій мірі формують її, та проаналізуємо, які переваги та недоліки  несуть 

вище вказані структури управління для них (табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6 – Переваги та недоліки основних типів механістичних 

структур управління (джерело: систематизовано автором на підставі [92-99]) 

Сфери прояву  Переваги Недоліки 
1 2 3 

Лінійна 

1. Персонал 
чіткість взаємозв’язків між 
функціями та підрозділами; 

відсутність «єдиної 
команди»; 

2. Конкуренто-
спроможність 

швидка реакція нижчих ланок 
на поставлені завдання; 

залежність від кваліфікації 
керівника; 

3. Витрати 

зменшення управлінських 
витрат (практично до 
мінімуму при використанні 
віртуальних структур); 

- 

4. Споживач 
можливість контролю всього  
виробничого процесу. 

не досить оперативне 
реагування на зміни в 
потребах споживачів. 

Функціональна 

1. Персонал 
зменшення завантаженості 
топ-менеджменту; 

ускладнення зв’язків між  
функціональними ланками; 

2. Конкуренто-
спроможність 

більш компетентне 
управління на всіх етапах 
виробничого процесу; 

зниження оперативності 
прийняття рішень; 

3. Витрати 

зменшення операційних 
витрат (при введенні 
елементів віртуальної 
структури); 
 

збільшення накладних 
витрат; 

4. Споживач 

більш висока якість продукції 
за рахунок збільшення рівнів 
контролю. 
 

реакція на зміни в потребах 
споживачів може бути не 
досить швидкою. 

Лінійно-функціональна 

1. Персонал 

зменшення завантаженості 
лінійного керівника; 

неузгодженість між 
лінійними та 
функціональними 
керівниками; 

2. Конкуренто-
спроможність 

оперативне прийняття 
рішень; 

дублювання управлінських 
функцій; 

3. Витрати 
зменшення витрат у разі 
використання елементів 
віртуальних структур; 

збільшення управлінських 
витрат; 

4. Споживач 
високий рівень контролю 
всього виробничого процесу. 

не досить оперативне 
реагування на зміни в 
потребах споживачів. 
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Продовження таблиці 1.6 
1 2 3 

Лінійно-штабна 

1. Персонал 

залучення висококваліфіко-
ваних спеціалістів та 
експертів до штабів; 

необхідність постійної 
підтримки оптимальних 
функціональних зв’язків між 
штабами; 

2. Конкуренто-
спроможність 

більш сконцентрована увага 
на стратегічному плануванні; 

зниження оперативності 
прийняття рішень;  

3. Витрати 

зниження рівня затрат за 
рахунок введення в структуру 
управління віртуальних 
блоків; 

збільшення накладних 
витрат; 

4. Споживач 
покращення виробничого 
процесу за рахунок більш 
якісного прийняття рішень. 

реакція на зміни в потребах 
споживачів може бути не 
досить швидкою. 

Дивізіональна 

1. Персонал 
високий рівень мотивації; відсутність «єдиного 

колективу»; 

2. Конкуренто-
спроможність 

зосередженість топ-
менеджменту на вирішенні 
стратегічних питань; 

залежність від високо 
кваліфікованості топ-
менеджменту; 

3. Витрати 
зменшення рівня витрат при 
введенні віртуальних блоків в 
організаційну структуру; 

збільшення витрат за рахунок 
дублювання функцій; 

4. Споживач 
висока якість обслуговування 
та задоволення потреб 
споживача. 

важкість у задоволенні 
потреб конкретного 
споживача. 

 

На противагу бюрократичному типу структур управління були створені 

органічні (адаптивні) структури. Вони мають абсолютно протилежні 

властивості. Насамперед адаптивні організаційні структури більш гнучкі та 

швидко пристосовуються до мінливого середовища.  

Б. Литвак [100] як причину виникнення даних структур відзначає, що 

використовувані організаціями технології розвивалися настільки стрімко, що 

класичні організаційні структури ставали недостатньо ефективними. Тому 

з'явилася необхідність у використанні більш гнучких і мобільних 

організаційних структур, що одержали назву адаптивних. М. Небава та 

О. Ратушняк [101, с. 48] відзначають, що «адаптивні структури управління 
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розробляються та впроваджуються з метою забезпечення можливостей 

реагувати на зміни зовнішнього середовища та впроваджувати наукомістку 

технологію». О. Моргулець [102, с. 181]  відзначає, що вони орієнтуються на 

прискорену реалізацію складних програм і проектів у межах великих 

підприємств і об'єднань. Дійсно, з авторами слід погодитись, органічні 

(адаптивні) структури управління виникли саме в результаті нових умов 

ведення підприємницької діяльності, неспроможності класичних структур 

управління ефективно діяти та забезпечувати максимальний результат і 

основне – нездатності гнучко та швидко реагувати на зміни мінливого 

середовища як внутрішнього, так і зовнішнього. 

Таким чином, органічні (адаптивні) структури управління мають 

тимчасовий характер та створюються з метою реалізувати якийсь проект або 

вирішити складне завдання. До даного типу структур управління відносяться 

проектні, матричні та проектно-цільові. 

Проектні структури, як правило, мають тимчасовий характер дії та 

створюються на базі вже існуючої структури управління з метою виконання 

якогось проекту або завдання. Для реалізації важливого проекту створюється 

проектна група на чолі з її керівником. Після завершення проекту персонал 

групи та її керівник направляються при необхідності на виконання інших 

проектів або до виконання своїх колишніх обов’язків. 

Проектна структура відрізняється від всіх вище розглянутих досить 

суттєво. Вірним є тлумачення А. Стриженко та Н. Бібікова [103], які 

відзначають, що сенс проектної структури управління полягає в тому, щоб 

зібрати в одну команду найкваліфікованіших співробітників різних професій 

для здійснення складного проекту у встановлені терміни з заданим рівнем 

якості і в рамках виділених для цієї мети матеріальних, фінансових і трудових 

ресурсів. Та при цьому слід дуже уважно враховувати всі недоліки даної 

структури управління, адже при не досить ретельному підході, ефективність 

структури може не відповідати бажаному. Таких проектів на підприємстві може 

бути декілька, залежно від його діяльності, розмірів та інших аспектів. Та 
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досить доцільне зауваження робить О. Міщенко [98], який наголошує, що 

нерідко множинність проектних структур ускладнює проблему координації 

робіт як між ними, так і з іншою частиною організації. 

Матрична структура управління «була створена як реакція на 

необхідність проведення швидких технологічних змін при максимально 

ефективному використанні висококваліфікованої робочої сили» [103]. З цим 

варто погодитись та при цьому необхідно додати, що даний тип органічної 

структури управління вважається одним із найскладніших у використанні. 

Перш за все матрична структура ефективна при наступних умовах: жорстка 

конкуренція на ринку, нестабільне зовнішнє середовище, а також діяльність 

підприємства, пов’язана з інноваційною діяльністю. Все частіше її 

використовують у наукоємних областях, таких як робототехніка, аерокосмічна 

промисловість, телекомунікаційна галузь та інших областях високих 

технологій. Промислові підприємства також віддають перевагу матричній 

структурі. 

 Матрична структура за своєю сутністю та принципом побудови подібна 

до проектної структури управління: також створюються окремі проектні групи 

для виконання тих чи інших важливих завдань та проектів. Це можуть бути як 

внутрішні фахівці, так і залучені ззовні. Після реалізації проектів групи 

розформовуються. Є декілька відмінних рис, однією з яких є, як відзначає 

О. Моргулець [102, с. 182], те, що вона побудована за принципом подвійного 

підпорядкування виконавців: з однієї сторони – безпосередньому керівнику 

функціональної служби, з іншої – керівнику проекту. Органічні структури 

управління мають також як переваги, так і недоліки. Та все ж таки, якщо 

розглядати їх з точки зору використання для інноваційно-активного 

підприємства, вони є найбільш прийнятними. Але слід зауважити, що 

використовувати їх на підприємствах малого бізнесу не є досить раціональним 

з ряду тих чи інших причин, основною з яких є високий рівень затрат на 

управлінські потреби та ресурси, що потрібні для реалізації проектів. Таким 
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чином проаналізуємо їх переваги та недоліки за принципом, що був 

використаний при аналізі механістичних структур управління (табл. 1.7). 

 

Таблиця 1.7 – Переваги та недоліки основних типів органічних структур 

управління (джерело: систематизовано автором на підставі [98-103]) 

Ознака Переваги Недоліки 
Проектні 

1. Персонал 
високий рівень 
професіоналізму керівників 
проектів; 

можливі конфлікти через 
подвійне підпорядкування; 

2. Конкуренто-
спроможність 

високий рівень гнучкості 
та адаптивності; 

складність контролювати весь 
процес виконання проекту в 
цілому; 

3. Витрати 

зменшення статей витрат 
при введенні віртуальних 
блоків у структуру 
управління; 
 

можливе нераціональне 
використання ресурсів 
підприємства; 

4. Споживач 

можливість врахування 
специфічних потреб 
споживачів. 
 

важкість відслідкувати весь 
процес виконання проекту. 

Матричні 

1. Персонал 

спонукає працівників до 
творчості та 
винахідливості; 
 

відсутність єдиного колективу; 

2. Конкуренто-
спроможність 

високий рівень 
адаптивності до змін 
зовнішнього та 
внутрішнього середовищ; 
 

виникнення конфліктів між 
менеджерами функціональних 
підрозділів та керівниками 
проектів; 

3. Витрати 

зменшення статей витрат 
при введенні віртуальних 
блоків у структуру 
управління; 

нераціональність у використанні 
ресурсів підприємства; 

4. Споживач 
більш оперативна реакція 
на потреби споживачів. 

важкість налагодження 
«зворотного зв’язку» зі 
споживачем. 

 

Якщо ж мова йде саме про малий інноваційно-активний бізнес, то 

підприємства повинні використовувати в своїй діяльності сучасні структури 
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управління, що враховують шалений темп технологічного розвитку, високий 

рівень конкуренції та необхідність швидко та гнучко пристосовуватись до 

мінливого середовища.   

Однією з найбільш використовуваних на сучасних підприємствах є 

мережева структура, яку трактують «як форму організації господарської 

діяльності, засновану на мережевій взаємодії її учасників на основі об’єднання 

їх економічних інтересів, ресурсів, компетенцій та потенційних можливостей, 

спрямовану на отримання додаткового прибутку та підвищення їх 

конкурентоспроможності завдяки зростанню гнучкості, адаптивності та 

використанню спільного потенціалу мережі» [104, с. 54]. Це трактування, на 

наше переконання, потребує уточнення, а саме: що виконання окремих функцій 

підприємства передаються іншим підприємствам, їхнім партнерам, що діють 

здебільшого на контрактній основі, таким чином повний цикл від виробництва 

до збуту продукції переходить в мережеву форму.  

Необхідність в появі та трансформації класичних організаційних структур 

до мережевих організаційних форм з’явилась відносно нещодавно. О. 

Юлдашева, В. Катенев, С. Полонський [105] в своїй роботі відмічають, що 

основним фактором, який призвів до швидкого розвитку мережевої організації 

бізнесу, було те, що ієрархічні форми не витримували нових ринкових реалій, у 

т.ч. прискореного розвитку науково-технічного прогресу та інформаційних 

технологій, необхідності швидкого впровадження інновацій, усе більшої 

індивідуалізації потреб споживачів. Думка авторів підтверджується і нашим 

дослідженням, а саме, що під впливом технологічного чинника в першу чергу 

відбулись необхідні зміни і організаційного.   

Л. Смоляр та О. Котенко [106] проаналізували фактори впливу більш 

детально та в своїй роботі відобразили, що появі нових структур управління 

передували наступні фактори: 

 зростання рівня і поява нового типу мережевої конкуренції, заснованої на 

вертикальних і горизонтальних зв’язках між фірмами і всередині них; 
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 широке використання нових інформаційних технологій, сучасних засобів 

телекомунікації, які зробили можливим координацію діяльності розрізнених і 

розосереджених у просторі компаній; 

 бажання покупців і продавців знизити рівень невизначеності та ризику не 

тільки за допомогою встановлення повного контролю, а й через формальні 

контракти, зростання довіри та прихильності, що досягається в процесі 

тривалої взаємодії на ринку; 

 прагнення фірм отримати доступ до ресурсів, що контролюються іншими 

учасниками ринку; 

 необхідність підвищення ефективності управління рухом товарів, послуг 

та інформації в каналах розподілу. 

Основною перевагою даного типу організаційної структури є перш за все 

те, що всі учасники мережі є рівноправними партнерами, кожен з яких є 

професіоналом у своїй справі та всі вони зацікавлені у успішному виконанні 

кінцевої мети. 

Ще один тип організаційної структури, що є одним з найбільш 

популярних – віртуальні організаційні труктури. Віртуальне підприємство – 

частина мережевих підприємств. За останні 10 років (що стосується України, в 

Західній Європі та США даний процес почався раніше) мережа Інтернет 

переросла з інструменту бізнесу в платформу для його ведення.  

Саме тому таке явище як «віртуальне підприємство» є об’єктом багатьох 

досліджень в вітчизняній та зарубіжній наукових літературах. Так, на думку 

Д. Найпака [107, с. 68], під віртуальним підприємством будемо розуміти 

динамічну, відкриту бізнес-систему, яка заснована на формуванні юридично 

незалежними підприємствами єдиного інформаційного простору з метою 

спільного використання своїх технологічних ресурсів для реалізації всіх етапів 

робіт виконання проекту (замовлення клієнта). Американська школа 

менеджменту дає наступне тлумачення даного терміну: віртуальні 

підприємства відносяться до нових організаційних форм, що характеризуються 

тимчасовим або постійним об’єднанням географічно розподілених осіб, груп чи 
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структурних підрозділів, які не належать до цього ж підприємства та залежать 

від електронного зв’язку, що забезпечує їм процес виробництва [108, c. 3]. З 

цим можна погодитися, додавши, що найважливішою властивістю віртуальних 

підприємств є гнучкість їх структури. Це надає змогу максимально швидко 

реагувати на зміни зовнішнього середовища, забезпечувати створення та 

виведення нового продукту на ринок, що в свою чергу підвищує 

конкурентоспроможність підприємства. Це особливо важливо, якщо 

підприємство здійснює інноваційну діяльність. Процес створення віртуального 

підприємства відбувається шляхом об’єднання фахівців в різних сферах, 

залежно від того, чим віртуальне підприємство буде займатись, та 

підрозділів інших підприємств. При чому вони можуть бути зайняті і в роботі  

інших віртуальних підприємств.  

Досить чітким є характеристика віртуального підприємства в роботі 

К. Бойченка [109, с. 206], яка вважає, що віртуальне підприємство не має чітко 

сформованої структури управління. До роботи над формуванням або при 

виникненні поточних проблем його діяльності залучаються фахівці конкретної 

сфери. При цьому віртуальне підприємство об’єднує цілі, культуру, ресурси, 

традиції і досвід кількох підприємств-партнерів при розробці складних 

інноваційних проектів або при виробництві продукції світового рівня, 

координуючи їх розвиток і представляючи собою «підприємство над 

підприємствами», тобто мета-підприємство. Слід зауважити, що основною 

проблемою забезпечення ефективності віртуальних підприємств є управління 

знаннями, циркулюючими в даних мережах. 

Багатовимірні організаційні форми – підприємства, що об’єднують 

роботи з орієнтацією на використання ресурсів і отримання результатів (як в 

матричних структурах) і додатково орієнтовані на територію, ринок, споживача 

[110]. Дане визначення потребує деякого уточнення та більш детального 

тлумачення. Основою даного типу організаційних структур є розподіл праці. 

Це організаційні структури з найбільшою автономією – підрозділам організації 

делегується значна кількість повноважень: вони самостійно займаються 
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ресурсним забезпеченням для власних потреб, випуском продукції та сервісним 

обслуговуванням споживача, складають свої бюджети та навіть являються 

самостійними центрами прибутку. Більш того в деяких випадках їм можуть 

передаватись права самостійного підприємства. Багатовимірні структури 

управління є також гнучкими та легко пристосованими до змін у зовнішньому 

та внутрішньому середовищах.  

Багатовимірні підприємства подібні до матричної структури, при цьому 

вони вирішують основний її недолік – систему подвійного підпорядкування – 

відношення членів автономних підрозділів з менеджментом організації та 

іншими підрозділами подібні до відносин зі сторонніми клієнтами. 

Деякі автори стверджують, що ефективність роботи персоналу залежить 

від його участі в прийнятті важливих рішень. Та в більшості підприємств не 

підтримується взаємозв’язок між працівниками різних підрозділів в обхід свого 

безпосереднього керівництва. Для вирішення даних протиріч і знайшла свій 

початок кругова структура управління, яка представляє собою демократичну 

ієрархію [111].  

Дане визначення потребує більш детального пояснення. Особливістю її є 

те, що керівник підрозділу створює раду, в яку входять його підлеглі або їх 

представники, керівники та працівники інших підрозділів, а також сторонні 

особи – споживачі, громадські діячі. Це залежить від специфіки роботи 

підрозділу та організації в цілому. Ті рішення, що приймаються радою, є 

обов’язковими до виконання, навіть якщо з ними не згоден функціональний 

керівник підрозділу. Таким чином, на відміну від традиційних централізованих 

ієрархій, беззаперечний авторитет керівника відсутній, кожний співробітник 

організації має змогу приймати участь у вирішенні нагальних питань. При 

цьому участь в раді є цілком добровільною для працівників підрозділу, але не 

для керівників – для них участь є обов’язковою. В тому випадку, якщо 

підрозділ налічує велику кількість співробітників, вони можуть об’єднуватись в 

окремі групи, обирати на визначений термін лідера, що представлятиме її 

інтереси.  
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Використовувати вище згадані організаційні структури управління 

можуть підприємства, що здійснюють різні види підприємницької діяльності, у 

тому числі інноваційну.  

Однією з сучасних структур управління, в основі якої є ведення 

інноваційної діяльності, є інтелектуальне підприємство. Інтелектуальні 

підприємства – підприємства, додана вартість продуктів яких зростає за 

рахунок використання знань і креативних підходів [112].  

Це підприємства, що більшою мірою залежать від здібностей та 

професійного рівня свого персоналу, ніж від його технічного оснащення. 

Інтелектуальна структура є досить гнучкою та легко пристосовується до 

змін в зовнішньому середовищі. Головне завдання інтелектуального 

підприємства – розробка внутрішніх інституціональних і управлінських 

процедур, що допомагають формуванню спільного концептуального бачення та 

реалізації його на практиці [113].  

Їх основна характеристика: високий рівень інтелектуального потенціалу 

та постійного самовдосконалення співробітників даних підприємств. Вони 

також відрізняються властивістю до гнучкості та швидкої адаптації до 

мінливих умов зовнішнього середовища.  

При даній структурі управління в підприємстві відбувається не просто 

накопичення знань, а постійне самовдосконалення всіх працівників: від 

дирекції до нижчого рівня менеджменту. При чому в більшості випадків 

навчання повинно випереджати тенденції на ринку. Основна мета даної 

організації полягає не лише в рішенні поточних проблем та досягненні 

конкретних цілей, а й у набуванні знань при виконанні даних процесів.  

Навчання в організації може відбуватися в різних формах як на 

індивідуальному, так і на колективному рівні. Це може проявлятися в 

звичайному обміні знаннями та досвідом між співробітниками в процесі 

виконання їх функцій, а також в стажуванні, мастер-класах, семінарах, курсах і 

т.д. Інтелектуальні підприємства як самонавчальні характеризуються високим 

рівнем отримання та обробки інформації, її аналізом та в кінцевому результаті 
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створенням нових ідей. В якості основних умов самонавчальних організацій 

можуть виступати [113]: 

 планування забезпечення постійної підготовки та кар’єри; 

 визначення повноважень і відповідальності персоналу; 

 розробка індивідуальних і групових цілей менеджменту, проведення 

процесу та оцінювання результатів; 

 сприяння залученню працівників до постановки цілей і прийняття рішень; 

 постійний аналіз потреб своїх працівників; 

 створення умов, які заохочують інновації; 

 забезпечення групової (командної) роботи; 

 інформування про пропозиції і думки; 

 вимірювання ступеня задоволеності працівників; 

 з’ясування причин приходу робітників в організацію і їхнього звільнення. 

Наведені умови є досить загальними, тому їх можна доповнювати 

додатковими умовами в залежності від конкретного підприємства та умов, в 

яких воно діє. 

Модульна структура управління – сучасний тип ієрархії, що найчастіше 

використовують саме підприємства малого бізнесу. Саме розвиток 

інформаційних технологій і постійний пошук підприємництвом нових 

можливостей ведення бізнесу й спонукає до появи подібних структур. На жаль, 

вітчизняними науковцями модульна організаційна структура, як окремий тип, 

не досліджується. Якщо звернутися до наукової літератури зарубіжних 

науковців [58, 111, 112], спостерігаємо, що вони розглядають модульну 

структуру управління як окремий, доволі успішний тип структури управління.  

У цьому типі організаційної структури, організація залучає третіх осіб 

для отримання деякої частини продукту. Слід звернути увагу на організацію 

процесів аутсорсингу в мережевій структурі; тут є аутсорсинг лише в якійсь 

частині продукту. [114] Слід також враховувати, що модульна структура 

управління найчастіше використовується у наукоємних галузях.  
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Когломератну структуру управління по праву вважають результатом 

розвитку дивізіональної організаційної структури.  Найбільш чітке визначення 

поняття «конгломератної структури» можна вважати наступне: «це велика, 

часто багатонаціональна, корпорація, яка володіє компаніями в різних галузях 

промисловості» [115]. О. Гетьман та В. Шаповал [93, с. 105] так 

характеризують конгломератний тип організаційної структури «організація 

набуває форми, яка найкращим чином вирішує конкретну ситуацію».  

Мається на увазі, що залежно від ситуації в різних відділеннях 

підприємства може використовуватись різний тип структур управління: від 

лінійної структури в одному відділенні до матричної в іншому. Тому ще деякі 

вчені називають даний тип структури управління змішаним. Та все ж таки слід 

відмітити, що даний тип більш притаманний великому підприємництву. Так, М. 

Шигун [116, с. 405] вважає, що «конгломератна структура призначена для 

вирішення управлінських завдань в умовах великих обсягів діяльності, 

наявності складних технологічних процесів, диверсифікації діяльності».   

Підсумовуючи думки авторів щодо конгломератної структури 

управління, слід зазначити той факт, що дослідженню саме конгломератної 

структури управління присвячені дослідження зарубіжних вчених [58, 111, 

112], вітчизняні вчені ще не досить приділяють їй увагу. Звідси й на практиці 

використання даної організаційної структури більш розповсюджене в 

зарубіжних країнах, вітчизняні підприємства майже не використовують 

даний тип.  

Сучасні (інноваційні) структури управління, як і інші вище вказані, на 

практиці мають свої переваги і недоліки. Однак тенденції розвитку малого 

бізнесу, у тому числі інноваційно-активного, дають змогу зробити висновок, що 

вони й надалі будуть стрімко розвиватися, вдосконалюватись та 

використовуватись прогресивними підприємствами. Отже їх дослідженню 

необхідно приділяти особливу увагу,  тому також проаналізуємо їх переваги та 

недоліки за принципом, що був використаний при аналізі механістичних та 

органічних структур управління (табл. 1.8). 
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Таблиця 1.8 – Переваги та недоліки основних типів сучасних 

(інноваційних) структур управління (джерело: систематизовано автором на 

підставі [104-116]) 

Ознака Переваги Недоліки 

1 2 3 
Мережеві 

1. Персонал 

формування мережі 
відбувається за рахунок 
залучення найкращих 
спеціалістів своєї сфери 
діяльності; 

висока залежність 
діяльності мережі від 
кадрового складу; 
висока ймовірність 
виникнення внутрішніх 
конфліктів; 

2. Конкуренто-
спроможність 

високий рівень зацікавленості 
всіх учасників мережі в  її 
ефективному функціонуванні; 
можливість розробки та 
впровадження інновацій; 

низький рівень секретності 
мережі; 
збільшується рівень  
залежності від інших 
учасників мережі; 

3. Витрати 

зниження рівня витрат на 
утримання персоналу кожного 
учасника мережі; 

можливі додаткові витрати 
через значний рівень 
залежності від наявності 
ресурсів у всіх учасників 
мережі; 

4. Споживач 

покращення якості продукції 
через залучення до мережі 
професійних учасників з 
кращим ресурсним 
забезпеченням. 

недостатній рівень 
контролю якості всього 
процесу виробництва 
продукції. 

Віртуальні 

1. Персонал 

використання у своїй 
діяльності сучасних 
інформаційних систем та 
телекомунікацій;  
фізична присутність на 
робочих місцях не 
обов’язкова; 

високий рівень можливих 
конфліктів між партне-
рами;  
висока залежність від 
особистісних якостей 
партнерів по бізнесу; 

2. Конкуренто-
спроможність 

залучення до виробничого 
процесу висококваліфікованих 
кадрів; 
максимально швидка реакція 
на зміни  середовищ; 

залежність від наявності на 
ринку 
висококваліфікованих 
кадрів конкретної сфери; 
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Продовження таблиці 1.8 
1 2 3 

3. Витрати 

зниження окремих статей 
витрат на конкретних етапах 
виробничого процесу, так і на 
веденні бізнесу в цілому; 
 

додаткові витрати на 
програмне забезпечення та 
підтримку передових 
інформаційних технологій; 
забезпечення надійною 
системою захисту; 

4. Споживач 

індивідуальний підхід до 
кожного споживача, тим 
самим досягається 
максимальне задоволення його 
потреб; 
можливість надання послуги в 
будь-якому місці в будь-який 
час при наявності мережі 
інтернет; 
розрахунок за продукцію 
відбувається миттєво. 

можливі непорозуміння зі 
споживачем через 
неособистий контакт на 
кожному етапі 
виробничого процесу. 
 

Багатовимірні 

1. Персонал 

можливість повної автономії 
всіх  підрозділів підприємства 
від топ- менеджменту; 
відсутність бюрократії; 

можливість внутрішніх 
конфліктів; 

2. Конкуренто-
спроможність 

відсутність подвійного 
підпорядкування,  єдиний 
функціональний підрозділ; 
зацікавленість всього 
підрозділу в ефективному 
кінцевому результаті; 

високий рівень залежності 
від кваліфікації керівника 
функціонального 
підрозділу; 

3. Витрати 
можливість самостійного 
планування бюджету; 

значні витрати на 
координацію; 

4. Споживач 
високий рівень якості 
продукції. 

- 

Організації з «внутрішніми ринками» 

1. Персонал 

всі підрозділи підприємства 
перетворюються на 
«внутрішні підприємства»; 
повна відповідальність за 
кінцевий результат; 

вірогідність дублювання 
функцій та виникнення 
конфліктних ситуацій; 

2. Конкуренто-
спроможність 

високий рівень творчої 
свободи функціональних 
підрозділів; 

існують сфери впливу на 
роботу функціональних 
підрозділів з боку топ-
менеджменту; 
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Продовження таблиці 1.8 
1 2 3 

3. Витрати 
зниження витрат по веденню 
обліку і звітності та накладних 
витрат; 

високий рівень залежності 
від системи заохочень топ-
менеджментом. 

4. Споживач 
високий рівень 
обслуговування кожного 
споживача. 

- 

Кругова 

1. Персонал 
більше можливостей для 
співробітників нижчих рівнів; 

внутрішні протиріччя при 
прийнятті рішень в радах; 

2. Конкуренто-
спроможність 

покращення якості продукції, 
що виробляється або послуг, 
що надаються; 

плин кадрів через можливі 
внутрішні протиріччя; 

3. Витрати 
економія витрат шляхом 
залучення до роботи рад 
фахових спеціалістів; 

додаткові витрати на 
ведення рад підприємства. 

4. Споживач 
вступати в ради підприємств 
та приймати участь в 
прийнятті рішень. 

- 

Інтелектуальні (самонавчальні) 

1. Персонал 

постійний саморозвиток та 
самонавчання; високий рівень 
творчості та креативності 
персоналу; пряма 
відповідальність виконавців за 
результат; 

високі професійні та 
особисті вимоги до 
співробітників; 
можливість внутрішніх 
конфліктів; 

2. Конкуренто-
спроможність 

наявні всі умови для високого 
рівня інноваційності; 
високий рівень обізнаності та 
кваліфікації менеджменту; 

підтримка заданого рівня 
не завжди можлива через 
нестачу кваліфікованих 
кадрів; 

3. Витрати 

зменшення організаційних 
витрат; 

постійний процес 
підвищення професійного 
рівня всіх працівників, що 
потребує додаткових 
коштів. 

4. Споживач 
вищий рівень задоволення 
потреб споживача. 

- 

Модульні 

1. Персонал 
можливість залучення 
зовнішніх кадрів на виконання 
етапу виробничого процесу; 

низький рівень 
корпоративної культури; 

2. Конкуренто-
спроможність 

доволі гнучка та швидко 
пристосовується до мінливого 
середовища; 

неможливість контролюва-
ти весь виробничий 
процес; 
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Продовження таблиці 1.8 
1 2 3 

3. Витрати 
не потребує великих 
фінансових вливань; 

можливі фінансові втрати 
від ненадійності партнера; 

4. Споживач 
індивідуальний підхід до 
потреб конкретного 
споживача. 

можливі ризики пов’язані з 
нездатністю контролювати 
весь процес виробництва. 

Конгломератні (холдингові) 

1. Персонал 
високий рівень децентралізації 
влади; 

неузгодженість у 
прийнятті рішень між 
учасниками конгломерату;  

2. Конкуренто-
спроможність 

максимальна швидкість 
прийняття рішень; 

можливі внутрішні 
конфлікти через високий 
рівень свободи персоналу; 

3. Витрати 

зменшення управлінських 
витрат; 

збільшення організаційних 
витрат на підтримку 
конгломерату у разі різких 
змін у структурі; 

4. Споживач вищий рівень якості продукції. слабкий зворотній зв’язок.  
 

Як видно, серед існуючих класифікацій найбільш вагомими є ознаки: за 

ступенем гнучкості і адаптивності, за технологією роботи.  

Під впливом чинників, що формують умови діяльності підприємств, в 

теорії з’явились нові види організаційних структур. Нові умови, що 

сформувались під впливом технологічного фактору, змусили підприємства 

шукати нові можливості організації своєї діяльності задля забезпечення власної 

конкурентоспроможності. Саме це і стало викликом для створення віртуальних 

оргструктур. В межах існуючих структур управління, в тому числі  

механістичних, з’явились нові підходи – створення віртуальних підрозділів 

через використання аутсорсингу та залучення фрілансерів.  

Відтак, можна припустити, що деякі недоліки відомих класичних типів 

механістичних та органічних структур управління, якщо застосовувати 

елементи мережевих структур і утворювати віртуальні блоки, залучати 

фрілансерів, можливо перетворити в переваги. Але останнє птребує 

дослідження методів та фактичних змін організаційного забезпечення, впливу 

чинників, напрямків розвитку інновацйно-активних підприємств. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Дослідження теоретичних засад формування організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку малих промислових підприємств 

визначило таке: 

1. Для визначення особливостей організаційного забезпечення 

інноваційного розвитку підприємств досліджено генезис двох термінів: 

інновації та інноваційний розвиток. Їх змістовний аналіз довів, що інноваційний 

розвиток підприємства – це доволі складний процес технологічних, 

організаційних, маркетингових або інших змін, що запроваджуються 

суб’єктами підприємницької діяльності задля підвищення якості продукції, що 

виготовляється, або послуг, що надаються, що в подальшому може покращити 

економічний ефект діяльності підприємства та зміцнити його 

конкурентоспроможність. 

2. Більшість наукових досліджень, що присвячені інноваційному 

розвитку промислових підприємств, детально розглядають фінансове 

забезпечення, технологічне та інші його види і їх можливий вплив, при цьому 

не достатньо висвітлено роль його організаційного забезпечення. Більш того 

не всі автори  відокремлюють організаційне забезпечення як окрему категорію, 

таким чином відсутня спільна позиція науковців та досі триває дискусія щодо 

змісту організаційного забезпечення. 

3. Аналізуючи основні чинники, що впливають на інноваційний 

розвиток підприємства, та враховуючи сучасний технологічний прогрес, слід 

доповнити відображені ключові ознаки станом технологічного рівня та 

інформаційного забезпечення підприємства. Аргументовано, що одним із 

основних є також організаційний чинник інноваційного розвитку, який зазнав 

досить суттєвих змін під дією деяких факторів у першу чергу під впливом 

технологічного фактору.  

4. Аналіз підходів до тлумачення змісту організаційного чинника 

виявив, що більшість науковців основною його складовою вважають 
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організаційну структуру управління. Розглянувши два основних типи структур 

управління (механістичні та органічні) виявлено, що на потребу нових умов 

діяльності промислових підприємств необхідно створення окремого блоку – 

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

новаторську діяльність підприємства. Особливістю сучасних оргструктур 

стає створення якомога кращих умов для використання творчих можливостей 

персоналу, компетентності та уміння виконавців, а не позиції топ-менеджменту.  

5. Запропоновано власне тлумачення організаційної структури 

управління інноваційним розвитком промислового підприємства  як 

налагодженої системи взаємозв’язку блоків управління, сукупні дії яких 

направлені на розвиток промислового підприємства шляхом наукових 

досліджень та розробок, створення інноваційних проектів.  

6. Досліджено принципи формування організаційної структури та 

встановлено, що всі вони 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 

наступними принципами: а) забезпечення умов для створення ефективних 

команд для виконання нестандартних завдань та проектів; б) забезпечення 

здатності діючої структури управління ефективно діяти при умовах 

створення віртуальних блоків (аутсорсінг, фріланс). 

7. Класифікацію структур управління розглянуто в два етапи: а) аналіз 

основних ознак класифікації; б) аналіз типології оргструктур за ознакою 

ступеня гнучкості і адаптивності. Встановлено, що серед існуючих ознак 

найбільш вагомими є ознаки: ступень гнучкості і адаптивност, технологія 

роботи. При цьому найбільш вагомим 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-
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активних підприємств, –  ступень використання мереж. За цією ознакою в 

залежності від можливостей, цілей підприємства та виду діяльності, вони 

можуть бути повністю віртуальними або частково. 

8. Аналіз типології оргструктур за ознакою ступеня гнучкості і 

адаптивності довів, що триває наукова дискусія навколо доцільності виділення 

новітніх структур управління в окремий блок поруч з механістичними та 

органічними. Вважаємо, що інноваційні структури повинні бути окремим 

блоком, але допустимо їх комбінування як з механістичними типами, так і з 

органічними. Нові умови, що сформувались під впливом технологічного 

фактору, змусили 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, а також залучення фрілансерів.  

9.  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 дослідженням 

та інноваційні розробки.  Тому необхідні нові підходи, спрямовані на створення 

організаційних умов на підприємстві, які б стимулювали його персонал до 

інноваційної діяльності та науково-дослідницьких розробок. Відповідно, 

сформульовано таку робочу гипотезу дослідження: організаційне забезпечення 

інноваційного розвитку малого промислового підприємства із застосуванням 

фрілансу та віртуалізації організаційних структур, здатне створити 

організаційні умови, які б підвищили його результивність. 

 

Результати розділу 1, отримані протягом дослідження, висвітлено у таких 

працях автора: [1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16], наведених у Додатку А.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА НАПРЯМИ ЗМІН ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1 Стан та напрямки інноваційного розвитку промислових підприємств. 

Проблеми розвитку інноваційно-активних малих промислових підприємств. 

 

 

Дослідження теоретичного базису структур управління та сучасних 

тенденцій їх розвитку обумовило формулювання наступного питання: що саме 

стимулює розвиток віртуальних структур? Відповідь на дане питання 

неможливо дати без детального аналізу сучасного стану промисловості, 

основних тенденцій подальшого розвитку та виявлення основних факторів, що 

формують вектор розвитку бізнесу.   

Стан та напрямки інноваційного розвитку малих промислових 

підприємств потрібно розглянути за такими аспектами: 

 структурні та кількісні зміни промислових підприємств в залежності 

від їх розмірів,  чисельності працюючих, галузевої приналежності, а також від 

існування на підприємстві інноваційних процесів і яких саме; 

 сучасний стан ринку фрілансу України; 

 основні тенденції розвитку малих промислових підприємств. 

Структурні та кількісні зміни промислових підприємств в залежності 

від їх розмірів, чисельності працюючих та галузевої приналежності, 

інноваційних процесів. Аналіз сучасного стану інноваційної активності 

промислових підприємств необхідно проводити в динаміці та враховувати той 

факт, що теперішні умови докорінно відрізняються від тих умов, що були на 

початку аналізуючого періоду. До завжди нестабільного політичного 

становища додалось досить нестабільне економічне становище та втрата 

контролю над частиною територіальної України.  
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Структурні та кількісні зміни промислових підприємств в 

залежності від їх розмірів. Промислові підприємства, не залежно від своїх 

розмірів, в цілому переживають не досить легкі часи. Аналізуючи їх стан на 

сьогодні та порівнюючи його з докризовим 2006 роком, спостерігаємо 

тенденцію зменшення кількості великих суб’єктів підприємництва та 

збільшення малого підприємництва. Збільшення суб’єктів малого бізнесу, в 

першу чергу, відбувається через зменшення кількості суб’єктів середнього 

підприємництва. Тенденція спостерігається з 2012 року, коли рівень середнього 

підприємництва складає 5,1%, малого – 94,5%, в 2015 році – 3,5% та 96,3% 

відповідно. Та вже 2017 року ситуацію дещо змінилась і показники були такі: 

середніх – 3,9% та малих – 95,9%. [117, 118]. 

Скороченню кількості представників середнього бізнесу передувало 

декілька причин, основною з яких є нестабільність внутрішнього та 

зовнішнього середовищ, що спонукає підприємства бути мобільними та 

швидко пристосовуватись до їх змін. По-друге, світові тенденції свідчать, що 

рушійною силою економіки будь-якої розвиненої країни є саме малий бізнес.  

Що ж стосується представників великого бізнесу, то слід зауважити, що 

їх кількість в цілому була незмінною, хоча останніми роками їх чисельність 

також зменшується. На початку аналізуючого періоду, у 2006 році, їх 

чисельність складала 1,2% всіх промислових підприємств, а вже у 2015 році – 

1%. Різке скорочення чисельності підприємств великого бізнесу почалось у 

2009 році, скоротившись з 1,6% до 0,2% у 2010 році від числа всіх промислових 

підприємств. Слід відзначити, що весь аналізуючий період  після 2010 року 

тенденція була незмінною та збереглась до 2017 року [117, 118].  

Розглянемо більш детально, як змінювалась кількість промислових 

суб’єктів господарювання, залежно від їх розмірів в динаміці (табл. 2.1). 

Основною причиною цього є те, що більшість суб’єктів великого 

підприємництва – це були підприємства, які залишились у спадок від 

радянського минулого та за роки незалежності нашої країни не були 

реформовані до сучасних вимог. 
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Таблиця 2.1 – Кількість промислових суб’єктів господарювання залежно від їх розмірів в динаміці 2010-2019 рр. 

(джерело: на підставі [117, 118]) 

Частка суб’єктів господарювання за їх розмірами  
у загальній кількості суб’єктів господарювання 

Суб’єкти великого 
підприємництва 

Суб’єкти 
середнього 

підприємництва 

Суб’єкти малого 
підприємництва 

З них суб’єкти 
мікропідприємництва 

Рік 

Загальна кількість 
суб’єктів 

господарювання – 
усього, од. 

Од % од % од % од % 

2010 151969 304,0 0,2 6230,7 4,1 145434,3 95,7 127691,3 87,8 

2011 122255 366,8 0,3 6112,8 5,0 115775,5 94,7 97830,3 84,5 

2012 114028 456,1 0,4 5815,4 5,1 107756,5 94,5 90300,0 83,8 

2013 121244 363,7 0,3 5698,5 4,7 115181,8 95,0 98134,9 85,2 

2014 131491 263,0 0,2 4865,2 3,7 126362,9 96,1 111831,2 88,5 

2015 135149 270,3 0,2 4730,2 3,5 130148,5 96,3 116352,8 89,4 

2016 127069 254,1 0,2 4701,6 3,7 122113,3 96,1 108192,4 88,6 

2017 123876 247,8 0,2 4831,2 3,9 118797,1 95,9 104185,1 87,7 

2018 125859 251,7 0,2 4908,5 3,9 120698,8 95,9 105128,7 87,1 

2019 

прогноз 
126012 252,0 0,2 4914,5 3,9 120971,5 96,0 106454,9 88,0 
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Таблиця 2.2 – Зайнятість працівників на промислових суб’єктах господарювання за розмірами підприємництва в 

динаміці 2010-2019 рр. (джерело: на підставі [117, 118]) 

Частка кількості зайнятих працівників субєктів господарювання за їх розмірами 
у загальній кількості зайнятих працівників суб’єктів господарювання 

Суб’єкти великого 
підприємництва 

Суб’єкти 
середнього 

підприємництва 

Суб’єкти малого 
підприємництва 

З них суб’єкти 
мікропідприємництва 

Рік 

Кількість 
зайнятих 

працівників 
суб’єктів 

господарювання – 
усього, тис. осіб 

од % од % од % од % 

2010 3291,9 1402,4 42,6 1336,5 40,6 553,0 16,8 45,4 8,2 

2011 3220,8 1436,5 44,6 1272,2 39,5 512,1 15,9 37,9 7,4 

2012 3209,6 1457,2 45,4 1242,1 38,7 510,3 15,9 37,3 7,3 

2013 3103,7 1365,6 44,0 1222,9 39,4 515,2 16,6 39,7 7,7 

2014 2606,3 1058,2 40,6 1092,0 41,9 456,1 17,5 40,6 8,9 

2015 2417,8 877,7 36,3 1104,9 45,7 435,2 18,0 41,3 9,5 

2016 2351,5 778,4 33,1 1124,0 47,8 449,1 19,1 44,0 9,8 

2017 2334,2 744,6 31,9 1120,4 48,0 469,2 20,1 47,9 10,2 

2018 2317,6 730,0 31,5 1091,6 47,1 496,0 21,4 252,6 10,9 

2019 

прогноз 
2320,0 719,2 31,0 1090,4 47,0 510,4 22,0 266,8 11,5 
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Доцільно виділити дві причини цього явища [117, 118]: 

 по-перше, брак фінансування, як державного, так і приватного. На 

жаль, в Україні склалась доволі стійка тенденція, коли після приватизації 

підприємств державної форми власності не вкладати кошти в їх розвиток, а 

використовувати можливості підприємства як вони є; 

 по-друге,  масовий відтік кадрів. Саме тому проаналізуємо зайнятість 

населення на промислових підприємствах та проаналізуємо, чи вірна думка. 

Таким чином,  спостерігаються як структурні, так і кількісні зміни 

промислових підприємств в залежності від їх розмірів:  

 починаючи з 2012 року кількість великих підприємств зменшувалась, 

при цьому з 2014 року їх відносний показник має сталу тенденцію (0,2%), а 

абсолютний показник то збільшується, то зменшується. Але суттєвих змін в 

перспективі на 2019 рік не очікується; 

 кількість середніх підприємств в галузі не має сталої тенденції, та все ж 

в період з 2012 до 2014 рр. їх кількість суттєво зменшилась і починаючи з 2017 

року їх відносний рівень становить 3,9% галузі, хоча в абсолютному значенні є 

нестабільна динаміка. Та на 2019 рік суттєвих змін не очікується; 

  суб’єкти малого підприємництва та мікропідприємництво показують 

досить цікаву динаміку: аналіз періоду показує, що кількість малих 

підприємств становить більше 90%, з них більша частина – 

мікропідприємництво. Очікується збільшення їх частки в загальній кількості 

підприємств в галузі на 2019 рік. 

Структурні та кількісні зміни промислових підприємств в 

залежності від чисельності працюючих та галузевої приналежності. Рівень 

зайнятості населення – один з основних показників, що характеризує рівень 

розвитку країни, її сучасний стан в соціальній сфері. Аналізуючи рівень 

зайнятості населення країни в промисловості в динаміці (табл. 2.2), 

спостерігаємо тенденцію відтоку людського капіталу до інших сфер бізнесу в 

середньому на 25%. Це свідчить про те, що сучасна промисловість України не 



 
 

92 

здатна задовольнити потреби працівника, тому він вимушений змінювати 

направлення своєї діяльності. При цьому слід зауважити, що зменшення рівня 

зайнятості відбувається саме за рахунок великого підприємництва на 10%. 

При тому що на початку аналізуючого періоду спостерігається навпаки 

тенденція до зменшення рівня зайнятості, та вже 2015 року загальний рівень 

зайнятості населення на підприємствах суб’єктах великого підприємництва 

складає 36,3%.  Станом на кінець аналізуючого періоду даний показник 

зменшився ще на 5% і складав 31,5% [117, 118]. 

Що ж стосується сфери середнього та малого бізнесу, то тенденції 

останніх років свідчать про те, що рівень зайнятості населення на промислових 

підприємствах стабільно зростає. По суб’єктам середнього підприємництва, 

починаючи з 2010 року, з деяким коливанням показник почав зростати та 2015 

році складав 45,7%. Станом на 2017 рік цей показник сягнув 48%. Рівень 

зайнятості населення на підприємствах-суб`єктах малого підприємництва з 

початку аналізуючого періоду зростав, за винятком 2011-2012 років. Та вже 

починаючи з 2012 року має стабільну тенденцію до росту, складаючи у 2015 

році – 18% всього зайнятого у промисловості населенні, а в 2018 році – 21,4%.  

[117, 118]. 

Особливо слід відмітити суб’єкти  мікропідприємництва, тенденцію 

зростання їх загальної кількості та рівня зайнятості населення на промислових 

підприємствах. У 2015 році доля мікропідприємництва складає 89,4% всіх 

промислових підприємств країни, а рівень зайнятості хоч і не стабільно та має 

тенденцію до росту. Не дивлячись на те, що надалі йде спад кількості суб’єктів 

мікропідприємництва (-1,7%), рівень зайнятості населення продовжує мати 

позитивну динаміку та складає 10,9% у 2018 році [117, 118]. 

Останні тенденції світового розвитку промисловості  [119-122] свідчать 

про те, що саме мікро- та мале підприємництво є найбільш перспективною 

сферою зайнятості населення, а якщо аналізувати з точки зору впливу на 

макрорівень, то є основною рушійною силою розвитку країни.   



 
 

93 

Таким чином,  спостерігаються як структурні, так і кількісні зміни 

промислових підприємств в залежності від чисельності працюючих: 

 загальна кількість зайнятих в промисловості за аналізуючий період має 

стабільно від’ємну динаміку. Станом на 2018 рік вона складає 2317,6 тис.осіб, 

що на 30% менше ніж у 2010 році;  

 з 2012 року кількість зайнятих на великих підприємствах постійно 

зменшувалась, і станом на 2018 рік вона становить 31,5%  від усіх зайнятих в 

галузі, що на 11% менше від початку аналізуючого періоду; 

 кількість зайнятих на середніх підприємствах має сталу позитивну 

динаміку. Станом на 2018 рік їх чисельність становить 47,1, що на 7,1% більше, 

ніж на початку аналізуючого періоду. При цьому слід відмітити, що в 

абсолютних показниках цей показник має від’ємну тенденцію. Це пояснюється 

в першу чергу зменшенням загальної кількості зайнятих в галузі; 

  суб’єкти малого підприємництва та мікропідприємництво показують 

досить стабільну динаміку: аналіз періоду показує, що кількість малих 

підприємств становить більше 90%, з них більша частина – 

мікропідприємництво. Очікується збільшення їх частки в загальній кількості 

підприємств в галузі на 2019 рік. 

Структурні та кількісні зміни промислових підприємств в 

залежності від інноваційних процесів. Технічний та інформаційний розвиток 

диктує бізнесу нові умови його діяльності та розвитку. Бути 

конкурентоспроможним на ринку необхідно не лише за рахунок якості та 

доступності товару, а також володіти і іншими перевагами. Продукт чи процес 

виробництва повинен бути унікальним або модифікованим під сучасні потреби 

споживача. Саме тому інноваційна діяльність стала ключовим напрямком 

деяких підприємств сьогодні та має тенденції до зростання [123-125]. 

Проаналізуємо сучасний рівень інноваційно-активних промислових підприємств 

та які суб’єкти підприємництва, залежно від розмірів, найбільш займаються 

розробкою та впровадженням інновацій.   
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У вітчизняній промисловості даний показник не є, на жаль, досить 

високим, близько 20% від загальної кількості. При чому останні дослідження 

[126, 127] показують, що даний показник й далі зменшується. Що ж стосується 

суб’єктів інноваційної діяльності, то це в першу чергу представники малого 

бізнесу (рис. 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 – Інноваційна активність промислових підприємств залежно від їх 

розмірів в Україні в динаміці 2010-2019 рр. (джерело: на підставі [126, 127]) 

 

Для того щоб більш детально проаналізувати рівень інноваційно-

активних підприємств, слід їх порівняти з неінноваційно-активними 

промисловими підприємствами (табл. 2.3) 

Як бачимо, основна кількість інноваційно-активних підприємств є саме 

представниками малого підприємництва. Відзначимо, що загальна кількість 

промислових підприємств за всіма розмірами має переважно негативну 

динаміку, при цьому рівень інноваційно-активних підприємств навпаки – 

позитивну.  

Однією з основних причин зменшення загальної кількості підприємств 

можна вважати негатині загальнопромислові тенденції: відсутність 
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інвестицій, жорстка конкуренція на ринках, відтік кадрів тощо. Ці фактори і 

визначають стан промисловості, примушуючи підприємства до рішучих кроків 

у своїй діяльності: зміна напряму діяльності або самоліквідація. Причиною 

позитивної динаміки інноваційної активності підприємств є переорієнтація 

вітчизняного бізнесу на більш конкурентоспроможний та якісний продукт, а 

також покращення інтелектуального потенціалу країни. 

 

Таблиця 2.3 – Інноваційна активність промислових підприємств у 

динаміці, 2010-2018рр. (джерело: на підставі [126, 127]) 

Підприємства 
Малі Середні Великі 

Період, 
роки 

За
га

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь,

 о
д.

 

Ін
но

ва
ці

йн
о-

ак
ти

вн
і, 

од
. 

За
га

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь,

 о
д.

 

Ін
но

ва
ці

йн
о-

ак
ти

вн
і ,

 о
д.

 

За
га

ль
на

 
кі

ль
кі

ст
ь,

 о
д.

 

Ін
но

ва
ці

йн
о-

ак
ти

вн
і, 

од
. 

2010-
2012 

10430 1868 4161 1105 1738 875 

2012-
2014 

9124 1185 3208 769 1197 538 

2014-
2016 

8390 1237 3237 842 1188 519 

2016-
2018 

9029 2128 3499 1266 1234 666 

2019 
прогноз 

9535 2500 3750 1450 1300 750 

 

Як було зазначено вище, мале підприємництво сьогодні є рушійною 

силою економіки кожної розвиненої країни та складає майже половину всіх 

інноваційно-активних підприємств промисловості України. Саме тому 

проаналізуємо його стан та перспективи розвитку. 

Інноваційна активність підприємства може проявлятися в різних сферах 

діяльності. Найчастіше інновації групують в два різні блоки: технологічні та 

нетехнологічні інновації. Технологічні інновації пов’язані безпосередньо з 
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технологічним процесом та виробництвом, в той час як нетехнологічні – 

маркетингові та організаційні інновації.  

Для більш повного аналізу необхідно проаналізувати, які саме інновації 

впроваджують промислові підприємства більше (рис.2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Розподіл промислових підприємств малого бізнесу за типами 

інноваційної діяльності в Україні в динаміці 2008-2019 рр.  

(джерело: побудовано автором на підставі [126, 127]) 

 

Як показує рис. 2.2, постійної переваги одних інновацій над іншими 

немає. Початок аналізуючого періоду характеризується майже однаковими 

показниками рівня технологічних та нетехнологічних інновацій з несуттєвою 

перевагою, яка складає до 5%. Та з 2012 року спостерігається різкий спад рівня 

нетехнологічних інновацій. 

 Їх перевага наприкінці 2014 року складає 19%. Але вже за період 2016-

2018 рр. ситуація кардинально змінилась і на 24% зменшилась кількість малого 

підприємництва з технологічними інноваціями, не дивлячись на те, що в 

абсолютному вираженні їх кількість зберігає позитивну динаміку. Причиною 
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розбіжностей в показниках стало в першу чергу збільшення загальної кількості 

малих інноваційно-активних підприємств в галузі.   

Проаналізуємо, за рахунок чого даний показник отримав таке різке 

підвищення (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Розподіл малих промислових підприємств за технологічним 

типом інноваційної діяльності в Україні в динаміці 2008-2019 рр., %  

(джерело: побудовано автором на підставі [126, 127]) 

 

 Рис. 2.3 свідчить про те, що малі промислові підприємства останні роки 

займаються саме процесовими інноваціями та спостерігається динаміка 

збільшення підприємств з продуктовими інноваціями. А ось кількість малих 

промислових підприємств, що займалися процесовими та продуктовими 

інноваціями тримається приблизно на одному рівні, станом на 2016-2018 рр. 

складає 39%. Стрімке підвищення підприємств з продуктовими інноваціями 

пояснюється збільшенням загальної кількості інноваційно-активних малих 

підприємств в галузі, а різке зменшення з процесовими інноваціями – зміною 

пріоритетів підприємців. Кількість підприємств, що займаються інноваціями 
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час-від-часу, знаходилась приблизно на одному рівні, та з 2016-2018 рр. таких 

підприємств вже немає. 

До процесовиих інновацій відносять нові методи організації виробництва 

і збуту (нові технології), а також інновації, пов'язані зі створенням нових 

організаційних структур у межах підприємства або її трансформацією 

(реінжинірингом) [128]. Причиною того, що малі промислові підприємства 

обирають саме процесові інновації, заключається в багатьох аспектах: 

налагодження стабільного процесу виробництва, економія коштів, 

оптимізація управління для ефективної діяльності підприємства в цілому, ін. 

Інноваційна активність підприємства говорить про те, що воно є 

сучасним, прагне гідно конкурувати на світових ринках, а  його працівники – 

особистості з прогресивними поглядами на життя, що займаються 

саморозвитком та навчанням. Як вже зазначалось вище, показник зайнятості є 

одним з ключових для більш детального аналізу поточного стану будь-якої 

сфери діяльності. Тому проаналізуємо рівень працюючих на інноваційно-

активних суб’єктах малого підприємництва (рис.2.4). 

З рис. 2.4. бачимо, що рівень працюючих на інноваційно-неактивних 

підприємствах суттєво переважає рівень працюючих на інноваційно-активних 

промислових підприємствах. Більш того спостерігаємо в динаміці, що тенденції 

й далі йдуть до збільшення переваги.  

Це пов’язано з цілим рядом причин [126-128]:  

 недосконала законодавча база;  

 відсутність підтримки інноваційно-активних підприємств на 

державному рівні та ін.  

Та ні в якому разі мова не йде про відсутність людського потенціалу та 

висококваліфікованих кадрів. Більшість з них займається розробкою та 

впровадженням інновацій у фрілансі, інші – емігрують за кордон, де 

спеціалісти нашої країни сприймаються на досить високому рівні. 
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*офіційні  дані за 2018 рік відсутні 

 

Рисунок 2.4 – Розподіл кількості працюючих (% від загальної кількості 

працюючих на обстежених підприємствах) серед інноваційно-активних малих 

промислових підприємств в Україні в динаміці 2010-2018 рр. (джерело: 

побудовано автором на підставі [126, 127])  

 

Також на кількість працюючих може впливати такий фактор, як 

скорочення персоналу у зв’язку з нестабільною роботою підприємства. Це 

може бути пов’язано зі скороченням об’ємів виробництва. Саме тому необхідно 

проаналізувати, як змінювався даний показник серед інноваційно-активних 

підприємств малого бізнесу (рис. 2.5). 
 

 

Рисунок 2.5 – Розподіл обсягу реалізованої продукції серед малих інноваційно-

активних промислових підприємств в Україні в динаміці 2010-2019 рр., % від 

загального обсягу реалізованої продукції обстеженими підприємствами  

(джерело: на підставі [126, 127]) 
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Як бачимо, обсяг реалізованої продукції саме інноваційно-активних 

підприємств має нестабільну динаміку. З початку аналізуючого періоду 

зменшився до 13,2%, але з 2016 року суттєво збільшився і на 2018 рік становить 

24,6%. Для більш детального пояснення даної тенденції, варто дослідити, 

підприємства яких типів інновацій мають сильніший вплив (табл. 2.4). 

На початку аналізуючого періоду перевагу мала саме реалізація на 

підприємствах з нетехнологічною інновацією, ніж з технологічною. Це 

говорить про те, що малий бізнес був у пошуках нових можливостей збуту, 

маркетингу та організації всієї роботи підприємства, в тому числі і оптимізації 

структури управління.  

 

Таблиця 2.4 – Обсяг реалізованої продукції малих промислових 

підприємств за типами інновацій в динаміці 2010–2019 рр., % від загального 

обсягу реалізованої продукції обстеженими підприємствами (джерело: на 

підставі [126, 127]) 

Рік 

Обсяг 
реалізованої 

продукції 
підприємствами з 

технологічною 
інновацією 

Обсяг реалізованої 
продукції 

підприємствами з 
маркетинговою та/або 

організаційною 
(нетехнологічною) 

інновацією 

Обсяг реалізованої 
продукції 

підприємствами з 
технологічною та 
нетехнологічною 

інновацією 

2010 3,8 8,4 4,7 
2012 3,9 7,5 4,6 

2014 5,7 5,1 2,3 

2016 6,0 4,9 2,0 

2018 9,6 15,0 - 

2019 
прогноз 

10,1 16,2 - 

 

Після 2010 року відбувся переломний момент, що повністю змінив 

тенденції у діяльності малого підприємництва. Як вже було відмічено на 

рис.2.2, з 2012 року підприємства з технологічною інновацією почали 
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переважати підприємства з організаційними та/або маркетинговими 

(нетехнологічними) інноваціями.  

Таким чином, структура обсягів реалізації даними підприємствами також 

змінилась і доволі суттєво. Пояснити дану тенденцію можна декількома 

факторами: зміна пріоритетів підприємств, постійний розвиток технологій, 

що призводить до більш жорсткої конкуренції та ін. Зменшився обсяг 

реалізації підприємствами, що мають як технологічні, так і нетехнологічні 

інновації. Причинами цього є фактори: припинення діяльності підприємств, 

досягнення окремих цілей і зміна пріоритетів, фінансові труднощі та ін. 

Оскільки серед інноваційно-активних підприємств малого бізнесу 

переважають підприємства з технологічною інновацією, проаналізуємо в 

динаміці, якою була продукція, що реалізовувалась на ринку (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 – Розподіл інноваційної продукції, реалізованої 

промисловими підприємствами малого бізнесу з технологічними інноваціями, 

за рівнем новизни 2010 – 2019 рр., % від загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) підприємствами з технологічними інноваціями 

(джерело: на підставі [126, 127])  

Рік 
Частка реалізованої 
продукції, яка була 
новою для ринку 

Частка реалізованої 
продукції, яка була 

новою для 
підприємства 

Частка реалізованої 
продукції, яка була 

не зміненою або 
лише поверхнево 

модифікована 

2010 7,3 24,5 68,3 

2012 5,0 23,0 72,0 

2014 5,3 31,4 63,3 

2016 5,5 32,6 60,9 

2018 0,3 0,9 немає даних 

2019 
прогноз 

0,5 1,2 - 
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Інноваційною може вважатися продукція не лише, що є новою для ринку 

чи підприємства, але й така, що була удосконалена та більш пристосована до 

змінених умов середовища. Проаналізувавши отримані дні, бачимо, що має 

місце абсолютна перевага у частково модифікованої продукції – більш 50%, 

навіть при тенденції до зменшення. Це відбувається за рахунок підприємств, що 

почали реалізовувати нову для себе продукцію. Дану тенденцію можна 

пояснити рядом факторів, серед яких основним є  те, що інноваційно-активні 

підприємства шукають нові можливості для себе, розширюють ринки збуту 

та цільову аудиторію.  

Цікавим також є той факт, якими саме напрямами інноваційної діяльності  

займаються підприємства малого бізнесу. Проаналізуємо, в чому саме 

проявляється ведення інноваційної діяльності підприємством та якими були 

зміни в динаміці (табл. 2.6).  

 

Таблиця 2.6 – Розподіл малих промислових підприємств з 

технологічними інноваціями за напрямами інноваційної діяльності 2010 – 2019 

рр., % від загальної кількості підприємств з технологічними інноваціями) 

(джерело: на підставі [126, 127]) 

Рік 

В
ну

тр
іш

ні
 Н

Д
Р

 

Зо
вн

іш
ні

 Н
Д

Р
 

П
ри

дб
ан

ня
 

м
аш

ин
, 

об
ла

дн
ан

ня
 т

а 
пр

ог
ра

м
но

го
 

за
бе

зп
еч

ен
ня

 

П
ри

дб
ан

ня
 

зо
вн

іш
ні

х 
зн

ан
ь 

Н
ав

ча
ль

на
 

пі
дг

от
ов

ка
 д

ля
 

ін
но

ва
ці

йн
ої

 
ді

ял
ьн

ос
ті

 

Р
ин

ко
ве

 
за

пр
ов

ад
ж

ен
ня

 
ін

но
ва

ці
й 

П
ро

м
ис

ло
ве

 
пр

ое
кт

ув
ан

ня
 

(д
из

ай
н)

 

Ін
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2008-2010 21,6 6,5 66,1 8,8 22,5 19,8 20,1 27,7 

2010-2012 23,1 7,4 69,3 9,6 13,7 11,7 13,4 19,7 

2012-2014 10,3 4,7 68,4 7,3 13,9 22,5 11,7 22,5 

2014-2016 21,3 5,9 54,9 8,1 13,0 13,1 19,3 34,1 

2016-2018 15,2 3,5 47,2 3,2 - - - 30,1 

 
Слід відмітити, що вітчизняний промисловий малий бізнес займається 

різними напрямами інноваційної діяльності, та все ж таки перевагу віддають 
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придбанню машин, обладнанню та програмного забезпечення. Власними 

розробками вони займаються внутрішніми або зовнішніми. Починаючи з 2012 

року спостерігаємо різке падіння власних НДР – майже на 13%. Рівень 

зовнішніх НДР також зменшився, але не так суттєво. Вкладають в розвиток 

власних знань інноваційно-активні підприємства також неохоче, особливо різке 

падіння, майже на 10%, відбулось після 2010 року, хоча й тенденції до 

зменшення також не спостерігається. Це говорить про те, що все ж таки 

інноваційно-активні промислові підприємства вкладають у розвиток власного 

людського капіталу.  

Розглянемо більш детально розподіл обсягу витрат на технологічні 

інновації за видами витрат на промислових підприємствах малого бізнесу (табл. 

2.7) 

 

Таблиця 2.7 – Розподіл обсягу витрат на технологічні інновації за видами 

витрат на промислових підприємствах малого бізнесу 2010 – 2019 рр., % від 

загального обсягу витрат на технологічні інновації)  (джерело: на підставі 

[126, 127]) 
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2010 23,9 5,7 69,3 1,2 … 

2012 8,0 4,6 86,7 0,7 … 

2014 2,2 1,6 92,3 0,9 2,9 

2016 15,1 6,6 42,9 1,5 33,9 

2018 15,2 1,3 53,1 4,8 25,5 

2019 
прогноз 

15,4 1,2 50,2 6,2 20,3 
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Інноваційна діяльність будь-якого суб’єкта бізнесу потребує постійного 

розвитку, фінансових вливань та пошук нових можливостей для інновацій. Як 

бачимо з табл. 2.7, рівень витрат на власні розробки технологічних інновацій 

починаючи з 2012 року суттєво зменшується. В той час як придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення навпаки стає більш популярним, та не 

дивлячись на різке падіння у 2016 році продовжує займати більше 50% всіх 

витрат. Це говорить про те, що вітчизняні представники малого бізнесу все 

більш віддають перевагу вже готовим проектним рішенням, залучаючи 

інновації ззовні, а не займаються власними розробками.  

Причинами даної тенденції можуть слугувати такі фактори: нестача 

фінансових ресурсів на власні розробки, оптимізація всього виробничого 

процесу, направленість керівництва на прийняття стратегічних рішень, не 

витрачаючи час і можливості на розробки та дослідження, високий рівень 

технологічного розвитку та ін. 

Та вже починаючи з 2016 року ситуація докорінно змінюється і витрати 

на внутрішні та зовнішні НДР суттєво збільшуються [126, 127]. І протягом 

наступних років даний показник залишається майже незмінним. Також 

спостерігається позитивна динаміка витрат на придбання зовнішніх знань. 

Причинами цього можуть бути грантові програми ЄС та інших країн світу, 

підтримка власних розробок підприємств зі сторони державних та 

недержавних органів та ін. 

Досліджуючи стан інноваційної активності промислових підприємств 

малого бізнесу, достатньо проаналізувати стан державного їх фінансування, 

щоб зрозуміти, чому рівень інноваційно-активних підприємств зменшується, а 

також чому вони все менш витрачають коштів на НДР. Для того щоб будь-яка 

галузь економіки успішно розвивалась, держава повинна бути зацікавлена в 

цьому та створювати необхідні законодавчі умови і фінансові стимули. На 

жаль, слід визнати, що з кожним роком рівень державної підтримки 

погіршується. Тому основним джерелом фінансування інноваційних витрат 

продовжують бути власні кошти підприємства. 
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У 2015 році були власні кошти підприємств – 13427,0 млн.грн (або 97,2% 

загального обсягу витрат на інновації). Кошти державного бюджету отримало 

11 підприємств, місцевих бюджетів – 15, загальний обсяг яких становив 589,8 

млн.грн (0,7%); кошти вітчизняних інвесторів отримали 9 підприємств, 

іноземних – 6, загалом їхній обсяг становив 132,9 млн.грн (1,9%); кредитами 

скористалося 11 підприємств, обсяг яких становив 113,7 млн.грн. (0,8%) [129].  

Надалі власні кошти підприємств залишаються основним джерелом 

фінансування інноваційних витрат – 7704,1 млн.грн (або 84,5% загального 

обсягу витрат на інновації). Кошти державного бюджету отримали 8 

підприємств, місцевих бюджетів – 17, загальний обсяг яких становив 322,9 

млн.грн (3,5%); кошти вітчизняних інвесторів отримали 5 підприємств, 

іноземних – 3, загалом їхній обсяг становив 380,9 млн.грн (4,2%); кредитами 

скористалося 21 підприємство, обсяг яких становив 594,5 млн.грн (6,5%) [127]. 

Законодавством України чітко сформульовані основні шляхи, якими 

здійснюється регулювання інноваційної діяльності, що передбачено статтею 6 

Закону України «Про інноваційну діяльність» [130], а саме:  

 визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів; 

 формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих 

інноваційних програм; 

 створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для 

підтримки і стимулювання інноваційної діяльності; 

 захисту прав та інтересів суб’єктів інноваційної діяльності; 

 фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; 

 стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних 

установ, що кредитують виконання інноваційних проектів; 

 встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної 

діяльності; 
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 підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної 

інфраструктури. 

Дані напрями підтримки та розвитку інноваційно-активного 

промислового підприємництва сформульовані досить давно і держава їх 

позиціонує як найбільш перспективні. Та вітчизняні реалії дещо відмінні від 

норм закону. Держава не досить активно створює умови для стимулювання 

підприємців займатись інноваційною діяльністю та науково-дослідними 

розробками, хоча і деякі позитивні зрушення все ж таки спостерігаються. Після 

вибору Україною Європейського вектору розвитку в державі активно почала 

розвиватися співпраця з ЄС у різних сферах, в тому числі науковій та науково-

технічній. Наразі Україна вже приєдналась до наступних програм: 

найперспективнішої програми ЄС з досліджень та інновацій Horizon-2020 

(бюджет майже 80 млрд.дол.) та до програми ЄС для конкурентоспроможності 

суб’єктів малого та середнього бізнесу COSME (бюджет майже 2,3 млрд.дол.) 

[131]. Для більш активної співпраці між підприємцями та даними організаціями 

в першу чергу необхідно налагодити інформаційну політику держави для 

роз’яснення мети їх діяльності та можливостей, що вони надають. 

Таким чином, аналіз сучасного стану інноваційно-активного 

промислового підприємництва дає змогу сформулювати основні аспекти, що 

його характеризують та окреслити основні напрямки подальшого розвитку. 

Інноваційною діяльністю в промисловості займаються всі підприємства, не 

залежно яких розмірів вони є. Та все ж таки майже 50% всіх інноваційно-

активних промислових підприємств є суб’єктами малого підприємництва. 

Вони більш гнучкі, швидко адаптуються до мінливого середовища, саме на них 

спостерігається вищий рівень креативності персоналу. Та при цьому 

зайнятість населення на промислових суб’єктах господарювання зберігає 

тенденцію зменшення з початку аналізуючого періоду. Це свідчить про те, що 

населення не бачить перспектив у теперішніх умовах розвитку промислового 

підприємництва.  
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Сучасний стан ринку фрілансу України. Враховуючи також 

нестабільне політичне і економічне становище, деяка частина населення 

вирішила зайнятись підприємництвом за кордоном, а інша звернулася до 

фрілансу.  

У 2015 році спостерігався доволі суттєвий скачок кількості емігрантів, 

даний показник складав 30%. При цьому слід зауважити, що до цього даний 

показник не перевищував 5% за рік. Найбільша вікова група мігрантів – молодь 

віком 25-34 років [132]. Як відзначають аналітики, велика кількість освічених і 

професійно досвідчених людей (інженери, лікарі, фахівці сектору ІТ, вчителів, 

агрономів тощо), долучившись до міграції, сприяють, певною мірою, «витоку 

мізків» з країни. Цей процес супроводжується певною втратою кваліфікації 

(втратою навичок) через те, що процес міграції часто призводить до того, що 

кваліфіковані трудові мігранти займаються трудовою діяльністю, яка потребує 

нижчої кваліфікації [133]. Визначальною характеристикою українських 

трудових мігрантів є їхній високий рівень освіти й професійного досвіду: 37% 

усіх трудових мігрантів мають повну вищу освіту, 41% – середню або 

професійно-технічну освіту. [133]. 

Офіційних даних щодо того, люди яких саме професій від’їжджають, 

немає. Та є дані щодо того, професії якого рівня займають мігранти після 

прибуття до іншої країни (рис. 2.6).  

Період – середина 2013 року – передкризовий, а весь аналіз приходиться 

саме на максимально кризовий період розвитку нашої держави. Як бачимо 

більша частина мігрантів – це кваліфіковані люди, що відїжджають переважно 

в країни СНД та ЄС та Канаду. Причини цього наступні:  

 високий рівень української діаспори;  

 налагоджені дипломатичні стосунки з Україною, що спрощують перетин 

кордону та забезпечують підтримку українцям за кордоном від вітчизняних 

дипломатів та ін.; 

 прийняття безвізового режиму з країнами ЄС, що був прийнятий у 2017 

році.  
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На нашу думку, рівень мігрантів до країн ЄС значно збільшиться.  

 

 

Рисунок 2.6 – Професії, що займають емігранти після прибуття до іншої країни 

(дані за серпень 2013 – квітень 2015 рр.) (джерело: на підставі [132]) 

 

 Динаміка ключових показників розвитку ринку фрілансу в Україні за 

останні роки говорить про його швидкий ріст та розвиток. Переламним 

моментом було прийняття у 2016 році Закону №4496 [134], який відмінив 

адміністративні бар’єри для експорту послуг та спростив легальну процедуру 

ведення бізнесу для фріланс-підприємців. Саме це стало одним з ключових 

факторів, що вивело Україну у лідери світової фріланс-арени, попереду лише 

США, Індія та Філіппіни.   

 За останні 5 років заробіток фрілансерів збільшився на 49%, а їх 

реєстрація – на 27,4%. Збільшення їх заробітку пояснюється декількома 

факторами: покращення навиків, а також висока якість послуг, що надаються. 

Відобразимо динаміку даних показників та проаналізуємо тенденції на 

майбутнє (рис. 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Чисельність фрілансерів в Україні в динаміці  

(джерело: на підставі [135]) 

  

 Слід також проаналізувати чисельність фрілансерів та їх заробіток по 

основним містам України (табл. 2.8).  

 

Таблиця 2.8 – Чисельність та заробіток фрілансерів по містам України 

2012-2016 рр. (джерело: на підставі [135]) 

Місто Чисельність, осіб Заробіток, долл. США 
1. Харків 14 993 54 008 384,82 
2. Київ 32 332 39 356 826,52 
3. Львів 8 206 17 663 091,42 
4. Дніпро 3 654 11 008 912,9 
5. Запоріжжя 9 865 17 746 786,34 
6. Одеса 5 389 6 458 461,99 
7. Інші міста 40 561 17 733 380,66 

 

Лідером за чисельністю фрілансерів є Київ. Та при цьому за заробітком 

лідирує м. Харків, при тому що чисельність фрілансерів там менша майже в два 

рази. Серед лідерів також м. Дніпро, м. Одеса, м. Львів та м. Запоріжжя. Цей 

факт пояснюється тим, що в великих містах люди більш розуміють тенденції, 
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що складаються на ринку праці, мають більше можливостей саморозвитку та 

навчання, а також вважають фріланс більш вигідним як з фінансової точки 

зору, так і з особистих мотивів.  

Сьогодні 34% робочої сили США – тимчасові, позаштатні співробітники 

(фрілансери) або працюють віддалено. Очікується, що до 2020–2025 років їхнє 

число сягне 40–50% [136]. 

Що стосується світового ринку фрілансу, то за оцінками експертів 

найбільшої в світі фріланс-платформи «Upwork» [135], він має стабільне 

зростання, при якому до 2020 року фрілансери складуть 60% всього світового 

ринку праці, а обіг ринку віддаленої роботи досягне 46 млрд. долл.  

Сучасні тенденції, що склались як в вітчизняних умовах підприємництва, 

так і світових, можна пояснити наступним чином. Основоположним у 

розвитку будь-якого суб’єкту підприємництва є цілі, які він перед собою 

ставить. Відокремивши класичні цілі (отримання прибутку, задоволення потреб 

споживачів і т.д.) можемо виділити основну, що для малих суб’єктів бізнесу в 

епоху шаленого технічного і інформаційного розвитку є ключовим фактором 

успіху, - впровадження інновацій.   

Доволі відчутна частина працездатного населення, при цьому доволі 

висококваліфікованого, в пошуках кращих перспектив емігрувала в країни 

Західної Європи, Азії та США. З цього випливає й інший вагомий фактор, що 

вплинув на розвиток бізнесу, - нові обмеження на ринку праці (в першу чергу 

мова йде про обмежену кількість висококваліфікованого персоналу). І якщо 

раніше даний фактор більш стосувався спеціалістів ІТ-сфери, послуги яких в 

останні часи особливо користуються попитом у закордонних працедавців 

різних країн світу, особливо високо розвинених, то останні роки через нові 

технічні можливості це стосується спеціалістів інших сфер діяльності (дизайн, 

програмування, копірайтинг та ін.).  

Саме нові технології, які були згадані вище, і є третім ключовим 

фактором, що впливає на вектор розвитку сучасного підприємства. Саме 

Інтернет дав поштовх до створення можливості для розвитку хмарних 
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технологій та хмарних моделей бізнесу, а також стирання кордонів між 

роботодавцем та працівником. Основною задачею, що ставило перед собою 

будь-яке підприємство, було зменшення тих чи інших статей витрат.  Та під 

впливом розвитку новітніх технологій, постановка вище згаданої задачі вже не 

є такою ж актуальною, адже використання новітніх технологій допомагає 

здешевити вартість кінцевого продукту чи послуги. Саме такі тенденції і 

стали початком відходу від традиційних та формування нових форм 

організаційних структур управління, а саме – віддаленій роботі.  Все це 

відкрило нові можливості для розвитку фрілансу, що в останні роки активно 

розвивається всередині країни, а в розвинених країнах світу фрілансери вже 

доволі активно ведуть діяльність.  

Таким чином сформулюємо ключові фактори, що слугували початком 

розвитку віртуальних та мережевих організаційних структур (рис.2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Ключові фактори розвитку віртуальних та мережевих структур 

(джерело: власна розробка) 

 

Підсумовуючи все вище сказане, можемо відзначити, що  малий бізнес 

досить суттєво відтісняє великий. Цьому сприяє в першу чергу світова 

тенденція розвитку малого бізнесу, а також нові можливості, в яких сьогодні 

функціонує підприємництво. Зайнятість населення в цілому в промисловості з 

кожним роком скорочується. Пояснити дану тенденцію можна декількома 

факторами: нестабільне політичне та економічне становище держави, що 

змушує населення від’їжджати за кордон в пошуках нових можливостей 

Нові 

цілі 

Нові 

обмеження 

Нові 

технології 
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заробітку; нові технологічні можливості, що дають змогу населенню займатись 

своєю власною справою, саморозвитком або піти у фріланс. Ринок фрілансу має 

тенденції до збільшення не лише в нашій країні, а і в світі. Українці є одними з 

найбільш затребуваними спеціалістами у всьому світі. Гідний заробіток, 

відсутність підпорядкованості у роботі, безперервність саморозвитку, багато 

інших переваг спонукають населення займатись фрілансом. 

Розвиток такого виду взаємозв’язку з працівниками не могло не вплинути 

на організаційні структури управління, які так чи інакше змінюються. Тому 

потрібно проаналізувати зміни цих підприємств, а також, як сильно впливає 

фріланс на розвиток даних змін, які нові елементи з’являються.  

Таким чином, можна узагальнити, що: 

 стан та напрямки розвитку інноваційного розвитку промислових 

підприємств можна охарактеризувати як доволі складний, з перспективами до 

покращення. Це підтверджує: складне економічне становище, нестабільний 

політичний клімат в країні та, як наслідок, відтік кадрів за кордон; 

 ключові напрямки розвитку утворюють: забезпечення сприятливих умов 

для інноваційно-активних підприємств з боку держави, підтримку вітчизняного 

виробника та створення стимулів фрілансерам для їх виходу з тіні; 

 серед основних проблем, що стоять перед інноваційно-активними 

малими промисловими підприємствами: нестача власних коштів та обмежена 

кількість державних програм з підтримки малих суб’єктів підприємництва. 

Тому для підприємства однією з основних задач в сучасних умовах є пошук 

можливостей задля зменшення витрат, що дасть змогу вивільнені кошти 

вкласти у власний розвиток, інноваційну діяльність або залучення нового 

обладнання, програмного забезпечення, удосконалення процесів виробництва 

або збуту продукції; 

 основної ваги мають набувати організаційні зміни, які потребують 

більш детального розгляду. 
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2.2 Організаційні зміни інноваційно-активних підприємств. Тенденції 

розвитку організаційних структур малих промислових підприємств 

 

 

Зміни в організаційній складовій діяльності підприємства – неминучий 

етап його розвитку. Особливо це стосується інноваційно-активних підприємств, 

що обирають напрям на наукову та розробницьку діяльність. В сьогоденних 

реаліях, коли науково-технічний прогрес створює нові можливості для суб’єкта 

підприємництва, важливим є їх використання на свою користь, що в 

подальшому призведе до завдання користі і суспільству в цілому. Проведений 

аналіз статистичних даних дав зрозуміти, що вітчизняні промислові 

підприємства не зовсім готові до викликів сучасності. Водночас, малі та 

середні підприємства намагаються йти сучасними шляхами розвитку. 

Збільшення числа фрілансерів в останні роки та показників їх фінансової 

діяльності доводять, що дана тенденція буде зберігатись.   

Основні три фактори, що вплинули на розвиток мережевих та 

віртуальних структур, вплинули і на зміну в системі організаційного 

забезпечення роботи підприємства в цілому. Однією з причин є четверта 

промислова революція, що нині супроводжує перехід до постіндустріальної 

економіки, заснованої на інформатизації, інноваціях, знаннях. 

Відомо, що перші три промислові революції призвели до зростання 

продуктивності праці: перша – відхід від ручної праці до машинної; друга – 

створення конвеєрного виробництва і зменшення людської праці; третя – 

створення інформаційних технологій, що сприяло стиранню кордонів між 

працівником і роботодавцем, появі та розвитку різних форм зайнятості. 

Четверта промислова революція характеризується злиттям технологій і 

розмиванням кордонів між фізичною, цифровою і біологічною сферами. 

Таким чином, складові організаційного забезпечення вже сьогодні 

потребують змін до їх підходів формування та основних принципів діяльності. 

Для того щоб детально розглянути, проаналізувати та зробити висновки щодо 
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основних тенденцій розвитку організаційних структур інноваційно-активного 

промислового підприємництва, аналіз необхідно розділити на наступні блоки: 

 загальні зміни впливу організаційного чинника в діяльності інноваційно-

активного підприємства; 

 кореляція основних змін в організаційних структурах управління та 

основних викликів в сучасних бізнес-умовах; 

 сучасні форми співпраці між топ-менеджментом та персоналом, що є 

частиною віртуальних та мережевих блоків.  

Загальні зміни впливу організаційного чинника в діяльності 

інноваційно-активного підприємства. Функціонування підприємств по 

всьому світу щорічно ускладнюється, що спричинене поглибленням кризових 

явищ в економіках держав, посиленням конкуренції, світовими 

глобалізаційними процесами. В таких складних умовах без використання нових 

підходів до управління підприємствам буде дуже складно адаптуватися до 

таких процесів, підвищити конкурентоспроможність та надалі розвиватись. 

Сформувати довготривалі конкурентні переваги на підприємствах можливо за 

рахунок проведення безперервної інноваційної діяльності [137-139]. 

Дійсно, поточний стан внутрішнього та зовнішнього середовищ 

підприємства змушує його постійно реагувати на зміни в ньому та 

удосконалювати всі свої бізнес-процеси. Одним із найбільш дієвих шляхів є 

впровадження інновацій та постійний інноваційний розвиток підприємства.   

При цьому слід відзначити, що весь цей процес є складним, ризикованим та 

потребує від нього неабияких матеріальних ресурсів. 

Хоча прийнято вважати, що основою розвитку будь-якого підприємства є 

застосування продуктових інновацій, але по значущості слід вважати 

головними управлінські інновації. Саме вони забезпечують підприємству 

отримання довготривалих конкурентних переваг, які не можуть бути 

скопійованими конкурентами, рішення стратегічних задач та інше [140]. Для 

більшої ефективності слід удосконалювати систему в цілому. Тому доцільно 

розглядати не лише управлінські інновації, а організаційні зміни в цілому. 
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Управлінські зміни є частиною всього організаційного блоку діяльності 

підприємства, тому удосконалюючи лише їх, інші ланки організаційного 

процесу залишаться незмінними.  

Н. Гавкалова [141] відзначає, що здійснення планування організаційних 

змін більшістю промислових підприємств на практиці зазнає певних труднощів, 

що пояснюється наявністю певних стереотипів управління, які орієнтовані на 

вирішення переважно оперативних, поточних завдань. У сучасних кризових 

умовах це призводить до зниження ефективності функціонування, погіршення 

фінансового стану та нестабільного розвитку підприємства. Тому задля 

забезпечення успішної діяльності підприємства важливим стає використання 

сучасних підходів управління та адаптованого інструментарію для здійснення 

організаційних змін. Звісно, впровадження організаційних змін, як і будь-який 

процес, потребує особливого підходу, що повинен ґрунтуватись на детальному 

аналізі причин їх впровадження, ефекту від нього та можливостей суб’єкта 

підприємництва підтримувати їх в дії.  

Досить чіткою є думка [142, с. 58] щодо формування нових видів 

співпраці «працедавець-працівник» щодо формування нових форм співпраці. 

Вони відзначають, що в умовах нової інформаційної економіки змінюється 

організація праці та трудових відносин, відбувається перехід від ієрархічних 

структур до сітьових структур, розширюється горизонтальна кооперація, що 

веде до посилення виробничої автономії. 

 Основне питання, що постає перед підприємством, полягає в 

наступному: як зрозуміти, що необхідно вносити організаційні зміни та як діяти 

на випередження, працювати на перспективу, а не з запізненням. Організаційні 

зміни здійснюються на усіх стадіях здійснення діяльності підприємства, та 

залежать від наявних у нього ресурсів [143, с. 100]. На їх впровадження 

впливають і інші фактори, що залежать від сфери діяльності, стадії розвитку 

підприємства, умови існування і його діяльності. Та все ж в першу чергу слід 

проаналізувати досвід світових та вітчизняних підприємств, що вже їх 

впроваджували (табл. 2.9).  
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Таблиця 2.9 – Впровадження організаційних змін на можливі виклики середовища (на прикладі зарубіжних 

підприємств) (джерело: систематизовано на підставі [141, 143]) 

Назва підприємства Вид діяльності 
Причини введення організаційних 

інновацій 
Організаційні зміни, що 

вносились 

1 2 3 4 

1. General electric виробництво багатьох 
видів техніки (локомотиви, 

енергетичні установки, 
газові турбіни та ін.); 

швидке розширення компанії, 
введення додаткових підрозділів у 

зв’язку з розширенням 
виробництва та поєднанням 
декількох бізнес-процесів 
розроблення інноваційних 

продуктів; 

удосконалення промислової 
дослідницької лабораторії; 

2. Toyota автомобілебудування; зробити з промислового 
підприємства самонавчальну 

організацію, за рахунок 
безперервного аналізу та 

удосконалення бізнес-процесів; 

розроблена програма, що має 
на меті постійне навчання та 

удосконалення здібностей 
працівників нижчих ланок 

управління; 
3. General motors автомобілебудування; розвиток підприємств, що входили 

до складу компанії; 
створення дивізіональної 

структури управління; 
4. Whirlpool виробництво побутової 

техніки; 
спостерігалась негативна динаміка 
обсягів продажів, при цьому досить 

стрімка; 

впроваджено системний 
принцип управління 

«інновації всюди і від 
кожного», завдяки якому 

забезпечено інноваційність 
кожного проекту розвитку 

товару; 
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Продовження таблиці 2.9 
 

1 2 3 4 
5. Philips виробництво побутової 

техніки; 
підвищення рівнів продажу; розробка нової стратегії, що 

включає 3 напрями розвитку: 
орієнтація на споживача, 

простота технології в 
засвоєнні, унікальність 

технології; 
створення спеціального 

відділу в кількості 5 чоловік, 
що займаються аналізом 
відповідності діяльності 

підприємства новій стратегії; 

6. Google інтернет-комунікації; розширення видів діяльності, 
пошук інноваційних ідей від людей 
по всьому світу, які можуть 
змінити світ і життя в ньому. 

створено невеликі автономні 
інноваційні групи («Google 
Lab»), які витрачають 20% 
робочого часу на розробку 
інноваційних продуктів. 

 



 
 

118 

Проведений аналіз показує, що зарубіжні підприємства вже досить активно 

займаються впровадженням організаційних змін, особливо це стосується 

наукоємних галузей та інновацій. Звісно, можливості великих підприємств доволі 

складно об’єктивно порівнювати з можливостями малих і середніх. Але якщо 

формується тенденція, то вона стимулює всіх учасників ринку до підтримання її. 

Основною тенденцією у забезпеченні впровадження організаційних змін є 

створення невеликих груп або віртуальних підрозділів з обмеженою кількістю 

виконавців для виконання поставлених функцій. Також слід відмітити, що основним 

їх завданням є розробка та впровадження інновацій або контроль за здійсненням 

конкретного бізнес-процесу. 

Наступною ключовою рисою, що характеризує організаційне забезпечення 

інноваційної діяльності розглянутих підприємств – унікальність та розробка 

інноваційного продукту під конкретне підприємство та умови, в яких воно діє. 

Порівняємо зарубіжний досвід з вітчизняним. На вітчизняних промислових 

підприємствах також активно застосовуються організаційні інновації. Та все ж таки 

є основна відмінна риса, що різнить закордонний та вітчизняний досвід. Якщо 

основною характеристикою зарубіжних організаційних змін є унікальність, то 

управлінські інновації вітчизняних підприємств є стандартизованими та досить 

однаковими, а саме не враховуються особливості галузі, технологічного процесу та 

організаційної структури управління.  

Порівнюючи організаційні зміни підприємств різних розмірів, можемо 

зробити висновок, що великі підприємства акцентують увагу саме на побудові свого 

бренду та логістики. І це в якійсь мірі виправдано, але розробка та впровадження 

інновацій, на нашу думку, повинні бути однією з ключових задач для підприємства. 

Це пояснюється відсутністю жорсткої конкуренції на вітчизняному ринку та 

високим рівнем затрат на їх забезпечення.  

 При цьому досвід малого та мікропідприємництва досить різниться.  

Проаналізуємо досвід вітчизняних промислових підприємств у розробці 

управлінських інновацій (табл. 2.10). 
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Таблиця 2.10 – Впровадження організаційних змін на можливі виклики середовища (на прикладі вітчизняних 

підприємств) (джерело: систематизовано на підставі [145, 141, 146, 147]) 

Назва підприємства Вид діяльності 
Причини введення 

організаційних інновацій 
Організаційні зміни, що 

вносились 
1 2 3 4 

1. Корпорація «Рошен» виробництво кондитерських 
виробів; 

зміна форми власності, 
оновлення виробництва та 
подальший розвиток 
підприємства; 

 система управління 
бізнес-процесами; 

 менеджмент якості 
(міжнародний стандарт ISO 
9001:2008; ISO 22000:2005;  

 управління постачаннями 
(логістика); 

 бренд-менеджмент. 
2. Запорізький 
автомобілебудівний 
завод 

автомобілебудування; оновлення виробництва, 
стабільність функціонування 
та подальший розвиток 
підприємства; 

 реінжиніринг бізнес-
процесів; 

 менеджмент якості 
(міжнародний стандарт ISO 
9001:2008;  

 управління поставками; 
 бренд-менеджмент. 

3. «Турбоатом» проектування та 
виробництво різних турбін; 

оновлення виробництва, 
стабільність функціонування 
та подальший розвиток 
підприємства; 

 реінжиніринг бізнес-
процесів; 

 менеджмент якості 
(міжнародний стандарт ISO 
9001:2008;  

 управління поставками; 
 бренд-менеджмент. 
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Продовження таблиці 2.10 
1 2 3 4 

4. ПАТ «Харківський 
завод електро-
монтажних виробiв  
№ 1» 

виробництво 
електромонтажних приладів 

неефективне використання 
значних земельних дiлянок, 
недостатня якість 
пропонованих послуг. 

 внесення змін в 
організаційну структуру. 

5. ВАТ «Лозiвський 
авторемонтний завод» 
(СМІП) 

авторемнтний завод  збільшення собiвартості 
продукцiї та відповідно 
зменшення ринку збуту через 
пiдвищення вартостi на 
сировину та енергоносiї. 

 внесення змін в 
організаційну структуру;  

 реструктуризація бізнес-
процесів. 

6. ВАТ «Харківський 
завод електро-
монтажних виробів» 
(СМІП) 

виробництво 
електромонтажних приладів 

негативний вплив 
здійснюють недосконале 
податкове законодавство, 
вiдсутнiсть платоспроможних 
замовникiв, високi цiни на 
енергоносiї. 

 внесення змін в 
організаційну структуру. 

7. ПАТ «Куп'янський 
машинобудівний завод» 
(СМП) 

машинобудування негативний вплив здійснює 
вiдсутнiсть вільних коштiв, 
зміни в законодавстві, а 
також спад виробництва в 
цукровiй промисловостi. 

 реструктуризація бізнес-
процесів; 

 зміна ключових 
компетентностей персоналу. 

8. ПАТ «Харківський 
ремонтно-механічний 
завод» (СМП) 

ремонтно-механічний завод відсутність розвитку 
виробництва через 
недосконале податкове 
законодавство, зношеність 
технологічної бази, нестача 
обiгових коштiв. 

 реструктуризація бізнес-
процесів. 
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Як бачимо, організаційні інновації впроваджують підприємства різних 

сфер діяльності та стадій розвитку. Основна риса, що об’єднує дані 

підприємства, як зарубіжні, так і вітчизняні, це – потреба у змінах. Зміни 

обумовлюють такі чинники: стрімке зниження обсягів продажу, розширення 

видів діяльності, стрімке розширення підрозділів компанії та інше [148]. 

Відтак, до загальних змін впливу організаційного чинника в діяльності 

інноваційно-активного підприємства можна віднести: а) перехід від 

ієрархічних до мережевих структур управління, б) створення невеликих груп 

(команд) та віртуальних підрозділів з обмеженою кількістю виконавців. 

Кореляція основних змін в організаційних структурах управління та 

основних викликів в сучасних бізнес-умовах. Що ж стосується малих та 

середніх підприємств, то вони також активно займаються впровадженням 

організаційних та управлінських змін, та все ж їх дії дещо різняться від інших. 

Для більш детального дослідження було проведено опитування методом очного 

анкетування серед топ-менеджерів малих та середніх промислових підприємств 

Одеської області. В рамках наукового дослідження, що проводилось КНЦ 

«Політех-Консалт» ОНПУ, були сформульовані основні завдання опитування: 

 оцінити обізнаність сучасних підприємців у нових формах співпраці 

щодо виконання тих чи інших бізнес-процесів; 

 виявити, що є причиною створення віртуальних підрозділів або 

залучення фрілансерів, в разі якщо вони використовуються, та в яких випадках 

використовуються такі можливості; 

 визначити, чи впроваджуються інновації в бізнес-процеси підприємства; 

 виявити, як саме проходить оптимізація організаційного забезпечення. 

Характеристика експертів, що були залучені до опитування: 

 склад та кількість експертів – загалом 18 осіб (по одному представнику 

вищої ланки управління від 18 вітчизняних підприємств Одеської області (10 

малих, 8 мікро-(фізичні особи-підприємці) різних форм власності та рівня 

розвитку); 
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 структура експертної групи: 56% від малих, 44% від мікропідприємств). 

Характеристика підприємств, що обрані базою дослідження: 

 всі підприємства є або були інноваційно-активними, але через деякі 

причини не впроваджують вже інновації (причини також досліджені): 78% –  

інноваційно-активні малі підприємства, 22% неінноваційні мікропідприємства). 

Результати опитування зведено у табл. 2.11. Їх аналізування надає 

підстави для таких висновків:  

Аналізуючи мале підприємництво, бачимо, що організаційно-правова 

форма, що переважає, це – товариство з обмеженою відповідальністю (64%), 

колективною власністю (91%).  При цьому чисельність персоналу становить від 

10 до 50 працівників в середньому (від 18 до 27%).  

Що стосується наявності віртуального підрозділу в організаційній 

структурі, то чисельність таких, що мають і не мають, приблизно однакова 

(45% і 46% відповідно). Останні 9% мають більше одного віртуального 

підрозділу. Це говорить про те, що підприємці вже оцінили переваги 

відокремлених підрозділів та активно його використовують. Але все ж як 

аналізувати дані з позиції держави, що знаходиться в центрі Європи, показник 

тих, хто не практикує їх використання, досить великий.  

Цьому можуть слугувати різні причини:  

 нестача інформації, що могла б запевнити в ефективності використання 

такого досвіду; 

 нестача матеріальних ресурсів для забезпечення безперервного зв’язку 

та виконання бізнес-процесів; 

 відсутність надійного та висококваліфікованого персоналу; 

 використання технології, що не передбачає віртуальних підрозділів. 

Ще одним сучасним методом співпраці є залучення фрілансерів. Лише 

10% з опитаних не залучали ніколи до виконання тих чи інших бізнес-процесів 

фрілансерів. Та при цьому 54% не часто звертаються до їх послуг. Та все ж 90% 

хоча б один раз, але залучали їх до співпраці. 
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Таблиця 2.11 – Результати опитування щодо визначення впливу віртуальних підрозділів на систему управління 

інноваційною діяльністю малих підприємств та її організаційне забезпечення (джерело: власна розробка) 

Значення за розміром 
підприємства, % 

Критерій 

малі мікро 

Кількість/частка у 
загальному обсязі, 

% 
1 2 3 4 

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 
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Продовження таблиці 2.11 
 

1 2 3 4 
10. Якщо ТАК, то в чому саме вони заключаються: 
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 протягом останніх 3 років: 
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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Основними причинами для них були наступні: краща якість виконання 

бізнес-процесу (54%), нестача персоналу (36%) і складність задач, що 

неможливо виконати самостійно (10%).  

Доволі важливим є те, як був замінений працівник, що був 

відповідальний за той чи інший бізнес-процес.  Респонденти відповіли 

наступне: закрили відділ (18%), замінили існуючий на інший відділ (18%), 

звільнили  конкретного підлеглого, що займався виконанням даної функції 

(54%), перекваліфікували підлеглого,  що займався виконанням даної функції 

(10%). 

Як бачимо, більше половина опитуваних повністю замінили штатного 

працівника на фрілансера. Майже чверть респондентів або закрили відділ, або 

замінили існуючий на інший. І лише 10% вирішило перекваліфікувати 

штатного працівника на виконання конкретного бізнес-процесу. Дослідження 

показало, що майже всі опитані досить легко переходять на нові типи 

співпраці та звільняють діючих працівників або навіть закривають відділи, а 

виконання бізнес-процесів передають фрілансерам. 

Основними причинами цього є: краща якість виконання бізнес-процесу та 

нестача висококваліфікованого персоналу.  

В цілому передумовами залучення фрілансерів є: 

 нестача матеріальних ресурсів для утримання штатних працівників; 

 відсутність висококваліфікованого персоналу, що виконує бізнес-

процес, в результаті чого потреба у підвищенні кваліфікації або залучення 

додаткових експертів; 

 розвиток інформаційних ресурсів, що спрощує співпрацю та ін. 

Що стосується впровадження інновацій на малих підприємствах, слід 

зауважити, що 90% респондентів займаються впровадженням. І це в першу 

чергу технологічні (45%), управлінські (95%) та лише 10% впроваджують 

продуктові інновації. При цьому за останні 3 роки в цілому стан підприємств 

значно покращився (18%), покращився (44%) або не зазнав змін (27%). Щодо 

питання, за рахунок чого відбулись такі зміни, маємо наступні дані: 
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скоротились видатки (44%),  прискорився процес прийняття рішення (28%), 

збільшився об’єм продажу (28%). 

Однією з причин, що пояснює дану тенденцію та зацікавленість 

підприємств в управлінських інноваціях – використання програмних 

забезпечень для оптимізації організаційно-управлінської складової (54%), 46% 

респондентів їх не використовують з причин: висока вартість ліцензії (75%) і не 

знали про їх існування (25%).  

Що стосується мікропідприємництва, 100% респондентів є приватної 

форми власності, організаційно-правової форми – фізична особа-підприємець. 

Кількість працівників у всіх опитаних 5 чоловік. Щодо віртуальних підрозділів 

та залучення фрілансерів, бачимо, що даний напрям співпраці саме для 

суб’єктів мікропідприємництва не є досить актуальним. Фрілансерів залучають 

в більшій мірі  у випадку складності виконання конкретного бізнес-процесу 

(56%). Та з усіх респондентів 100% перекваліфіковують штатний персонал. 

Щодо інновацій, то мікропідприємництво віддає перевагу продуктовим 

інноваціям (80% опитаних) і лише 20% - управлінським. Стан опитуваних 

суб’єктів мікропідприємнитцва за останні 3 роки покращився і основною 

причиною цього стало збільшення об’ємів продажу (65%). Що стосується 

програмного забезпечення, то більша частина респондентів не використовують 

у своїй роботі їх з двох причин: високої вартості ліцензії та необізнаності щодо 

їх існування. 

Опитування суб’єктів мікропідприємництва дало нам змогу визначити 

основну тенденцію їх розвитку – це прагнення до самонавчання та підвищення 

кваліфікації як власників бізнесу, так і підлеглих, оскільки: 

 обмеженість ресурсів не дозволяє їм залучати фрілансерів; 

 нескладність бізнес-процесу в цілому дає змогу штатним працівникам 

самим підтримувати поточний стан бізнесу, та в окремих випадках залучати 

фрілансерів.  

Щодо інновацій: перевага саме продуктових інновацій серед інших 

говорить про те, що максимальна орієнтація бізнесу є саме на споживача та 
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індивідуальний підхід, що змушує підприємців вдосконалювати свій продукт. 

Організаційні інновації також використовуються досить активно, що формує 

наступну потребу, яка формується на ринку – забезпечення обізнаності 

мікропідприємців щодо використання програмного забезпечення для 

налагодження бізнес-процесів. Звісно, складні програми, що мають безліч 

можливостей, не завжди є потрібними для підприємств чисельністю до 5 

чоловік. Та слід дослідити саме такі, що будуть мати спрощені версії для 

подібних підприємств. 

Хоча підприємства є досить молодими, всі вони діють в нестабільному 

середовищі та змушені реагувати на різні його виклики. При цьому слід 

зауважити, що серед них є підприємства, які знаходяться на стадії розвитку, 

стабілізації або занепаду, а також є й такі, що знаходяться в передкризовому 

або кризовому стані.  

Порівнюючи досвід вітчизняних та зарубіжних підприємств, слід 

відзначити, що вітчизняні підприємства досить відстають у розвитку 

організаційного забезпечення. По-перше, це стосується шляхів їх 

удосконалення: якщо зарубіжні підприємства вже активно практикують роботу 

своїх підлеглих в групах, формують організаційну структуру з віртуальними та 

мережевими блоками, створюють максимально сприятливі умови для 

ефективної діяльності працівників, то вітчизняні підприємства більш 

приділяють увагу саме бізнес-процесам. По-друге, порівнюючи проблеми, що 

вирішувались шляхом удосконалення організаційної складової, слід відзначити, 

що основною проблемою зарубіжних підприємств є пошук людського капіталу 

по всьому світу. Вітчизняні підприємства більш реагують та вирішують 

поточні проблеми, пов’язані зі збільшенням об’ємів збуту, покращенням 

логістики, ін. 

Можна стверджувати, що спостерігається безпосередня кореляція 

основних змін в організаційних структурах управління та основних викликів в 

сучасних бізнес-умовах. Її підтверджують зацікавленість підприємств 

співпрацювати з фрілансерами або аутсорсерами, що підтвердилось 
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проведеним опитуванням, впровадження підприємствами віртуальних 

підрозділів у організаційні структури, програмні продукти на ринку, що 

надають змогу цифровізувати окремі бізнес-процеси. 

 Сучасні форми співпраці між топ-менеджментом та персоналом, що є 

частиною віртуальних та мережевих блоків. Основні виклики, на які повинні 

реагувати вітчизняні підприємства, що зазначені в п.2.1, відобразились на їх 

діяльності по-різному. Більшість підприємств, що мали свої представництва, 

філії чи дочірні підприємства, закрили їх або перевели в віртуальні та мережеві 

блоки. Розглянемо їх в динаміці (табл.2.12). 

 

Таблиця 2.12 – Загальна кількість відокремлених структурних блоків 

підприємств в динаміці 2013-2018 (джерело: на підставі [149]) 

Рік Структурний 
блок 

підприємства 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

прогноз 
Дочірнє 

підприємство 
18594 18173 16981 12336 12266 11849 11620 

Філія 49014 49717 47507 34278 40636 48496 49560 
Представництво 4744 4843 4647 4267 4346 4811 4950 

Іноземне  2176 2096 1988 676 670 640 620 
 

 Проведений аналіз показує, що починаючи з 2014 року кількість 

відокремлених підрозділів різко зменшилась. Цьому передувало ряд факторів, 

серед яких політичні події кінця 2013 року – початку 2014 року. Дані 2018 року 

показують, що динаміка вже спостерігається більш позитивна, та все ж різниця 

з початком аналізуючого періоду дещо суттєва. 

Факторами, що спровокували нові форми співпраці (фріланс, аутсорсинг, 

аутстафінг) є: 

 по-перше, зменшення значимості соціальних гарантій, що дає офіційне 

працевлаштування, на фоні повільного зростання заробітних плат, їх затримкою 

та вимогами, що ставляться перед працівниками зі сторони працедавця; 
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 по-друге, малий та середній бізнес, що активно нині просуває свої 

товари та послуги в мережі Інтернет, активно намагаються зменшити витрати. 

За даними топ-сервісу фрілансерів Freelancehunt, приріст реєстрації 

фрілансерів, як і замовників фріланс-послуг, динамічно зростає щороку. Більш 

того, завдяки технічним можливостям, сервіс може відслідковувати співпрацю 

між замовником та фрілансером, а також на скільки успішною вона була. 

Проаналізуємо приріст даних показників (табл. 2.13). 

 

Таблиці 2.13 – Динаміка показників згідно сервісу Freelancehunt.сom 

(джерело: на підставі [150]) 

Рік Показник 

2015 2016 2017 2018 
2019 

прогноз 
1. Кількість зареєстрованих 
фрілансерів, чол. 

200 000 165 000 220 00 320 000 450 000 

2. Кількість зареєстрованих 
замовників, чол.  

40 000 65 000 95 000 130 000 160 000 

3. Кількість проектів (по 
рокам), од. 

45 000 75 000 110 000 140 000 190 000 

 

Як бачимо, підприємці все більше уваги приділяють новим формам 

співпраці з виконавцями послуг. При цьому і кількість успішно виконаних 

проектів також зростає. За даними сервісу їх кількість в 40 разів перевищує 

кількість закритих проектів раніше обговорюваних термінів з причини 

невиконання умов співпраці або низької якості виконання послуг [150]. 

Таким чином, можна виділити основні тенденції розвитку організаційних 

структур малих промислових підприємств, що сформувалися під впливом змін 

як у внутрішньому середовищі підприємства, так і зовнішньому: 

 формування нових форм співпраці між працівниками та працедавцями 

(фріланс, аутсорс); 

 концептуальна зміна підходів до побудови структури управління:  

заміну ієрархічних структур мережевими та віртуальними; 
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 для виконання окремих проектів залучається обмежена кількість 

виконавців при створенні відділів або груп. 

Основні тенденції розвитку структур управління призводять до 

виникнення потреби бізнесу у нових моделях та методах формування 

організаційних структур, зокрема для інноваційно-активних малих 

підприємств, що забезпечать більш результативне їх функціонування в тих 

умовах, що склались.    

 Відтак, організаційні зміни досліджених інноваційно-активних 

підприємств полягають у: а) залученні позаштатних працівників для виконання 

окремих бізнес-процесів; б) збільшенні необхідності самонавчання для 

власників бізнесу та підвищення кваліфікації підлеглих; в) спрощенні 

організаційних структур управління та перехід на більш гнучкі і адаптивні: 

мережеві, матричні, віртуальні підрозділи; г) використанні програмних 

продуктів для оптимізації організаційно-управлінської складової;  

 

 

2.3 Методи та моделі формування організаційної структури інноваційно-

активного малого підприємства 

 

 

Формування організаційної структури – етап в управлінні, що проходить 

будь-яке підприємство і саме від нього залежить, на скільки ефективно буде 

функціонувати підприємство. Слід зауважити, що даний етап не відбувається 

одноразово, адже через динамічність зовнішнього та внутрішнього середовищ в 

залежності від різних факторів та умов діяльності, топ-менеджмент може та має 

змінювати і удосконалювати структуру управління. Саме тому особливу увагу 

слід приділити вибору методу формування та проектування структури 

управління.  

Дослідження даного питання слід поділити на наступні блоки: 
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 загальний аналіз існуючих методів проектування організаційної 

структури управління; 

 проектування організаційних структур управління та бізнес-процесів на 

інноваційно-активному малому підприємстві в умовах інформатизації; 

 апробація методів проектування організаційної структури управління 

на діючих підприємствах. 

 Загальний аналіз існуючих методів проектування організаційної 

структури управління. В теорії менеджменту єдиної типології методів та 

моделей не існує, кожен науковець виділяє ті чи інші методи, в залежності від 

того, які він вважає найбільш прийнятними. Практика діяльності підприємств в 

свою чергу доводить, що обрання одного методу або однієї моделі може бути 

неефективним. Адже це залежить від того, для яких цілей та в яких умовах 

формується структура управління. Доцільно проаналізувати використання 

існуючих моделей та методів з точки зору умов існування, в яких перебуває 

підприємство: в залежності від стадії його життєвого циклу та у випадках його 

реорганізації. Саме тому дослідження методів і моделей формування 

організаційних структур управління малого підприємництва, в тому числі 

інноваційно-активного, буде проходити в два етапи, в залежності від: 

 стадії життєвого циклу, на якому перебуває підприємство; 

 типу реорганізації підприємства. 

Дуже слушно зауважує І. Сисоєнко [151], що процес організаційного 

проектування полягає в послідовності наближення до моделі раціональної 

структури управління, в якому методи проектування відіграють допоміжну 

роль при розгляді, оцінці і прийнятті до практичної реалізації найбільш 

ефективних варіантів організаційних рішень. Дійсно, абсолютно погоджуємось 

з тим, що методи є лише інструментом для формування тієї «ідеальної» 

структури управління, яка буде допомагати підприємству вирішувати 

поставлені цілі та задачі, а також стимулювати працівників до нових 

звершень та активного розвитку.  
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В науковій літературі представлені досить подібні класифікації методів та 

моделей формування структур управління [151-159]. Та все ж єдиної, яка б 

визнавалась усіма науковцями еталонною, не виявлено. Також і різняться 

підходи до їх класифікації.  

Деякі вчені [78; 80; 95] групують методи проектування структур 

управління у блоки, найчастіше у наступні: 

 методи, що базуються на якісному аналізі (метод аналогій, експертний 

або експертно-аналітичний метод, метод типових структур); 

 методи формалізованого проектування організаційних структур 

управління (регресійні моделі, оптимізаційні моделі, організаційне 

моделювання). 

Підтримуємо авторів у такому підході. Дійсно, групування методів та 

моделей дає змогу відокремити їх в залежності від ознаки, яка вбачається як 

основна характеристика чи властивість. Та більшість науковців [41; 48; 152-

158] воліють розглядати методи та моделі окремо, як самостійне поняття. Це 

дає змогу більш детально дослідити теоретичний зміст кожного поняття та його 

практичне значення. Так, В. Захарченко, Н. Корсікова та М. Меркулов [48] 

виділяють наступні методи проектування організаційних структур: аналогій, 

експертно-аналітичний, структуризації цілей, організаційного моделювання.  

Дещо схожої думки і Г. Монастирський [152], що виділяє такі методи: 

аналогій, експертний, структуризації цілей та організаційного моделювання. 

При цьому до організаційного моделювання автор відносить такі моделі як 

математико-кібернетичні, графоаналітичні, натурні та математико-статистичні.  

Я. Никонова [153] доповнює перелік методів та вважає, що до методів 

проектування структур управління, крім методу аналогії, експертного методу, 

структуризації цілей та графічного моделювання процесів управління, 

необхідно віднести метод математичного регулювання та метод 

функціонального економічного аналізу. Т. Терещенко [154] пропонує при 

формуванні організаційної структури використовувати такі методи як 

досвідний, експертний, метод аналогій, нормативний, параметричний, 
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технологічний, метод структуризації цілей та метод економіко-математичного 

моделювання (графічних та математичних зображень).  

Вважаємо, що кожен із вказаних методів може бути використаний в тих 

чи інших обставинах та умовах побудови організаційної структури управління. 

Проте пропонуємо розглядати існуючі методи з точки зору саме тих умов 

діяльності підприємства та мети, що воно перед собою ставить.  

Метод аналогій вважається одним із класичних методів проектування 

структури управління Сутність його полягає у застосуванні структури 

управління подібних підприємств. Подібні вони можуть бути за різними 

критеріями: розміром, сферою діяльності, видами виробленої продукції та ін. 

Так, Л. Петренко [155] відзначає, що спосіб аналогій застосовується тоді, коли 

вбачається пріоритетним використання тих організаційних структур і форм 

управління, які виправдали себе на інших підприємствах.  

Але для сучасного підприємства, що діє в жорстких умовах конкуренції 

та теперішніх умовах насиченості ринку, метод аналогій поступово втрачає 

свою актуальність. Зокрема, для підприємств малого бізнесу з інноваційним 

вектором розвитку даний метод не може бути найбільш ефективним. Адже 

кожне підприємство, навіть з подібною сферою діяльністю, технологією 

виробництва чи іншою характеристикою, має свої особисті цілі, можливості та 

ресурси. Тому даний метод можливо використовувати лише на старті 

діяльності підприємства, скоріш за все в короткостроковому періоді. 

Експертний метод є найбільш практичним з точку зору його організації. 

Адже він базується на використанні досвіду експертів галузі або сфери 

діяльності та управлінців-практиків. Його мета полягає в наступному: виявити 

специфічні особливості роботи апарату управління, можливі недоліки в 

діяльності різних ланцюгів організаційної структури і надати обґрунтовані 

рекомендації щодо їх вдосконалення [156, с. 55] . 

Переваг даного методу більше, ніж його недоліків. Та все ж таки для 

підприємств малого бізнесу його використання не завжди є виправданим. По-

перше, з економічної точки зору: не кожне підприємство може собі дозволити 
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залучити висококваліфікованих експертів через обмежені фінансові ресурси. Та 

й поняття «експерт» доволі суб’єктивне і не завжди відповідає очікуванням. 

Але в цілому використання даного методу для інноваційно-активних малих 

підприємств є ефективним у випадках реорганізації підприємства, зміні 

напрямків діяльності, зменшенні ефективності діяльності та продуктивності. 

Метод структуризації цілей «передбачає розробку цілей організації, 

включаючи їхню кількісну та якісну формалізацію та послідовний аналіз 

організаційних структур з точки зору їхньої відповідності цілям» [157, с. 127]. 

Для малого інноваційно-активного бізнесу даний метод може бути досить 

ефективним, адже цілі його діяльності через мінливість середовища 

змінюються постійно, потрібно реагувати на їх зміни, а організаційна 

структура є одним з ключових інструментів їх досягнення. Проте для топ-

менеджменту даний метод є досить трудозатратним, що може вплинути на 

якість виконання інших його функцій.  

Нормативний метод «базується на використанні при побудові 

структури управління цілого ряду нормативів, серед яких можна вирізнити такі, 

як: норма керованості – відношення між чисельністю керівників та підлеглих; 

граничні величини службовців для формування з них самостійних відділів, 

бюро, груп; нормативна чисельність персоналу за функціями управління та ін.» 

[154]. 

Звісно, нормативи повинні враховувати специфіку роботи конкретного 

підприємства. Для інноваційно-активного підприємства нормативний метод не 

може бути достатньо ефективним при формуванні структури управління. 

По-перше, нормативи не можуть відобразити специфіку інноваційної сфери 

діяльності. А по-друге, всі норми є досить умовними і в більшій мірі 

характеризують роботу підприємств зі сталим процесом виробництва.   

Програмно-цільовий метод є одним з найбільш ефективних саме для 

інноваційних підприємств. Зокрема, В. Захарченко, Н. Корсікова, М. Меркулов 

[48] слушно відзначають, що метою підвищення ефективності планування 

інноваційної діяльності доцільним є використання методу програмно-цільового 
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управління, коли роботи з виконання інноваційного проекту організаційно 

виділяються із загального потоку робіт. Таким чином, структура управління 

формується в залежності від інноваційного продукту, що планується 

вироблятись, і на кожній стадії його виробництва формуються групи та 

формулюються їх завдання та функції. Це дозволяє чітко бачити всі процеси 

виробництва і відповідальних за їх виконання, більш якісне їх виконання та 

сформувати висококваліфіковані групи виконавців.  

Блоковий метод також досить активно використовується в 

підприємництві, оскільки дозволяє прискорити проектування структури 

управління. При цьому І. Сисоєнко [151] відзначає, що блокове проектування 

дає можливість інтегрувати блоки в цілісну організаційну структуру, 

забезпечити гнучкість, економічність і ефективність функціонування кожного 

блоку окремо і організаційної структури підприємства в цілому.  

Проаналізувавши перший блок методів побудови організаційних 

структур управління, можемо зробити висновок, що найбільш прийнятними для 

інноваційно-активних підприємств є метод структуризації цілей та 

програмно-цільовий. Використання їх дозволяє побудувати структуру 

управління максимально ефективну та таку, що буде гнучко адаптуватись до 

змін у середовищі. При цьому можливе їх комбінування з іншими методами. 

Незважаючи на переваги визначених методів та моделей,  вважаємо, що в 

сучасних умовах більше уваги слід приділити другому блоку методів – методу 

організаційного моделювання, що включає в себе математично-кібернатичні, 

графоаналітичні, натурні, математико-статистичні моделі.  

Це потрібно, тому що що використання даного типу моделювання 

забезпечує досягнення основних цілей підприємства: ефективність його 

діяльності, результативність його дій, адаптивність до мінливого середовища 

та стійкість до можливих змін або впливів ззовні та всередині підприємства.  

Так само вважає М. Одрехівський [158, с. 277]: «у широкому розумінні 

організаційне моделювання визначається як впорядкованість і процес 

упорядкування організаційно-структурних характеристик для досягнення або 
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поліпшення ефективності, результативності, адаптованості та стійкості 

організацій».  

С. Попов [159] відзначає, що саме завдяки використанню методу 

організаційного моделювання можна вирішувати завдання з формування 

раціональної організаційної структури таких виробничих процесів, які 

забезпечують їх максимальну ритмічність і максимально можливу економічну 

ефективність їх виконання. Дійсно, раціонально сформована організаційна 

структура забезпечує максимальну ефективність діяльності підприємства. 

Додаймо лише те, що надалі основною задачею також є і підтримка її 

ефективного функціонування, в тому числі і за допомогою інструментів 

організаційного моделювання. 

При виборі методу необхідно враховувати кінцеву мету, яку очікує 

підприємство від функціонування організаційної структури. На кожному етапі 

розвитку або діяльності підприємства вона змінюється, саме тому необхідно 

проаналізувати, який метод є найбільш ефективним та доречним на кожному 

етапі життєвого циклу підприємства. При цьому в сучасному мінливому 

середовищі також слід враховувати і можливі варіанти реорганізації 

підприємства. Проаналізуємо, які саме методи є найбільш ефективними для 

підприємств малого бізнесу в умовах реорганізації, а також на кожному етапі 

його діяльності (табл. 2.14). 

Відомий факт, що підприємство проходить декілька циклів своєї 

діяльності, при цьому кожний цикл має свою конкретну назву та 

характеризується основними характеристиками його життєдіяльності. 

Життєвий цикл підприємства – тема досить не нова та розглядається авторами 

різних наукових шкіл давно [7; 17; 42.]. В науковій літературі представлено 

досить багато моделей життєвого циклу, різняться між собою вони за кількістю, 

основними характеристиками та послідовністю [7; 13; 16; 17; 42]. 

 Єдиної думки в науковій літературі не представлено [7; 13; 42]. Їх 

кількість залежить від того, наскільки автор детально досліджує діяльність 

підприємства.  
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Таблиця 2.14 – Основні методи та моделі формування організаційної структури управління підприємства  при 

різних умовах його діяльності (джерело: власна розробка на підставі [42;151-159]) 

Умови 
діяльності 

Етап / процес Методи, що можуть бути використані Найбільш прийнятні для інноваційно-
активних підприємств малого бізнесу 

1 2 3 4 
При функціонуванні підприємства на різних стадіях циклу його розвитку 

Народження 

 аналогій; 
 нормативний; 
 програмно-цільовий; 
 блоковий; 

 аналогій; 
 програмно-цільовий; 
 організаційного моделювання; 
 

Зростання 
 нормативний; 
 структуризації цілей; 

 структуризації цілей; 
 організаційного моделювання; 

Зрілість 
 структуризації цілей; 
 експертний; 

 експертний; 
 організаційного моделювання; 

1.
 Ж

ит
тє

ви
й 

ци
кл

 п
ід

пр
иє

м
ст

ва
 

Спад (занепад) 

 експертний; 
 організаційного моделювання 

(математично-кібернатичні, графоаналі-
тичні, натурні, математико-статистичні 
моделі). 

 організаційного моделювання 
(графоаналітичні моделі). 

При реорганізації підприємства 

Злиття 

 блоковий; 
 нормативний; 
 аналогій; 
 експертний; 

 структуризації цілей; 
 аналогій; 
 експертний; 
 блоковий; 

1.
 У

кр
уп

не
нн

я 
пі

дп
ри

єм
ст

ва
 

Приєднання 
 організаційного моделювання; 
 програмно-цільовий; 

 організаційного моделювання; 
 блоковий; 
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Продовження таблиці 2.14 

1 2 3 4 
 

Поглинання 
 аналогії; 
 експертний; 

 організаційного моделювання; 
 блоковий; 

Поділ 
 структуризації цілей; 
 організаційного моделювання; 

 організаційного моделювання; 
 блоковий; 

2.
 П

од
рі

бн
ен

ня
 

Виділення 
 блоковий;  
 аналогій; 

 аналогій; 
 блоковий; 

3.
 П

ер
ет

во
ре

нн
я 

- 

 програмно-цільовий; 
 структуризації цілей; 
 аналогій. 

 програмно-цільовий; 
 структуризації цілей; 
 блоковий; 
 організаційного моделювання. 
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Погоджуємось, що його функціонування можна охарактеризувати та 

представити різні моделі життєвого циклу, що можуть включати як три етапи, 

так і десять. Проте для аналізу використання моделей та методів формування 

організаційної структури пропонуємо виділяти стадії укрупнено – лише типові, 

через які проходять більшість підприємств: народження, зростання, зрілість, 

спад (занепад).  

Кожний із вище наведених методів має широке розповсюдження серед 

підприємств різних галузей та видів діяльності. Проте більш актуальним на 

сьогодні є метод організаційного моделювання, оскільки його використовувати 

можна на різних циклах життєдіяльності та при реорганізації підприємства.   

Таким чином, проведений аналіз існуючих методів проектування 

організаційних структур управління виявив таке: 

 найбільш ефективними методами проектування для інноваційно-

активних малих промислових підприємств є метод структуризації цілей, 

програмно-цільовий та організаційного моделювання; 

 організаційну структуру управління слід підлаштовувати під умови, в 

яких діє підприємство. Однією з основних умов є життєвий цикл розвитку 

підприємства, на кожному етапі якого слід використовувати конкретний метод 

проектування. Метод організаційного моделювання є найбільш універсальним 

для інноваційно-активних малих промислових підприємств; 

 при реорганізації підприємства слід застосовувати метод проектування 

в залежності від її напряму. Найбільш ефективними будуть такі методи: 

блоковий, аналогій, організаційного моделювання. 

Проектування організаційних структур управління та бізнес-процесів 

на інноваційно-активному малому підприємстві в умовах інформатизації. 

Останнім часом воно все більше відбувається за допомогою програмних 

продуктів та складних інтелектуальних систем управління.  

Слід відзначити, що перші програмні продукти, які могли б вирішити 

завдання у напрямку організації управління, за кордоном з’явились в 1990-і 

роки, серед них Orgware, Socap. Вони допомагали істотно прискорити процес 
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організаційного проектування шляхом розробки нової структури або 

моніторингу існуючої [158, 159]. На сьогодні розроблено, протестовано та 

відпрацьовано досить багато програмних продуктів, що дозволяють 

максимально ефективно моделювати бізнес-процеси на підприємствах. Серед 

найбільш використовуваних виділяють програмне забезпечення розробників 

таких країн як США, Великобританія, Україна та ін. (табл. 2.15). 

 

Таблиця 2.15 – Програмне забезпечення, що використовується при 

організаційному моделюванні на сучасних промислових підприємствах України 

та світу (джерело: систематизовано на підставі [160-176]) 

Програмний 
продукт 

Розробник Країна-
виробник 

Сайт 

1. ARIS Toolset IDS Scheer AG Німеччина http://www.ariscommunity.com 
2. BonitaSoft BonitaSoft Франція https://www.bonitasoft.com 
3. BPCord 
(Business Process 
Coordinator) 

ЗАТ 
«Процессные 

системы и 
технологии» 

Росія http://www.bpcord.com 

4. BPMN 2.0 Camunda 
Services GmbH 

Німеччина https://bpmn.io/ 
https://camunda.com/ 

5. Business 
Architect for 
ER/Studio 

Embarcadero 
Technologies, 

Inc. 

США https://www.idera.com 

6. «ИНТАЛЕВ: 
Корпоративный 
навигатор» 

Инталев Росія http://www.intalev.ua 

7. draw.io JGraph Ltd. Велика 
Британія 

https://www.draw.io 

8. Business Studio ТОВ ДК «СТУ» Росія http://www.businessstudio.ru 
9. erwin Business 
Process (раніше - 
Casewise Corporate 
Modeler Suite) 

Casewise Велика 
Британія 

https://erwin.com 

10. draw.io JGraph Ltd. Велика 
Британія 

https://www.draw.io 

11. Fox Manager AQR - Софт Україна https://www.fox-
manager.com.ua 

12. IBM Rational 
System Architect 

IBM Велика 
Британія 

https://www.ibm.com 
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Таблиця 2.16 – Зведена характеристика програмних продуктів, що застосовуються при організаційному 

моделюванні структур управління (джерело: систематизовано на підставі [160-176]) 
П

ро
гр

ам
ни

й 
 п

ро
ду

кт
 Наявність 

без-
коштовної 

версії 

Технічна пі-
дтримка 

Методологія 
роботи (ос-

новні 
моделі) 

М
ет

од
и 

і з
ас

об
и 

 в
із

уа
ль

но
го

 о
пи

су
, 

щ
о 

ви
ко

ри
ст

ов
ую

ть
ся

 

Назва про-
грами 

Інформа-
ційне забез-

печення 

Додаткові 
відомості 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ARIS 
Toolset 

платна,  
є 
безкоштов-
на версія 
ARIS 
Express, яку 
можна за-
вантажити 
після 
реєстрації 
на сайті та 
згодою з 
ліцензійни-
ми умова-
ми; 
 

можливість 
звернутись 
до служби 
підтримки 
написавши 
у відповід-
ному вікні 
на веб-сайті 
або у соціа-
льних мере-
жах (поси-
лання вка-
зані); 

організацій-
ні структури 
підприємст-
ва; функці-
ональні мо-
делі бізнес-
процесів під-
приємства; 
моделюван-
ня дерева 
цілей; опис 
документів і 
даних; опис 
діаграми мо-
делі даних; 

DFD;  
STD;  
ERD;  
SADT;  
IDEF0;  
IDEF1;  
IDEF1X; 
IDEF3; 
IDEF4; 
IDEF5;  
UML; 

ARIS Express;  
ARIS Platform; 
ARIS Strategy 
Platform; 
ARIS Design 
Platform; 
ARIS Imple-
mentation Plat-
form; 
ARIS Control-
ling Platform; 

зручний веб-
сайт, на 
якому пред-
ставлені всі 
останні вер-
сії програм-
них продук-
тів; блог ста-
тей з пояс-
ненням 
щодо роботи 
з програмни-
ми продук-
тами та 
останніми 
новаціями; 

є версія 
ARIS 
Mobile/API 
Access, що 
дозволяє 
всім праців-
никам мати 
доступ до 
інформації 
про процес 
та вносити 
корективи в 
реальному 
часі на будь-
якому 
пристрої; 
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Продовження таблиці 2.16 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2. BonitaSoft платна, 
єдина версія 
– Bonita 
BPM; 
остання 
версія - 
BPMN 2.0.; 
існує open-
source-
версія, 
завантажен-
ня безкош-
товне; 

можливість 
звернутись 
до служби 
підтримки 
написавши 
у відповід-
ному вікні 
на сайті; 
створена 
міжнародна 
група підт-
римки; 

аналіз, моде-
лювання і 
симуляція 
бізнес-про-
цесів: 
поєднує в 
собі техно-
логії покра-
щення про-
цесів з тех-
нологією ав-
томатизації 
бізнес-про-
цесів; 

BPMN; 
XPDL; 

Bonita BPM; зручний веб-
сайт;  

можливість 
пройти нав-
чання; 

3. BPCord 
(Business 
Process 
Coordinator) 

лише 
платна 
версія; 
останнє 
оновлення - 
BPCord 
v.2.1; 

замовити 
пакет підт-
римки; мо-
жливість 
придбання 
проекту 
впровад-
ження «під 
ключ», що 
включає 
проектне 
досліджен-
ня; 

управління 
бізнес-проце-

сами та по-
будова гнуч-
ких, масшта-
бованих, 
процесно-
орієнтованих 
інформацій-
них систем 
компаній; 
дозволяє 
описувати як  

BPEL; 
BPMN; 
BAM; 
Business Process 
Modeling; 
XML; 
SOA; 
Orchestration and 
Choreography; 
 

Business Pro-
cess Designers; 
Human Tasks 
and Processes 
Portal; 
Business Pro-
cess Execution 
Engine; 
Business Activ-
ity Monitoring, 
Business Pro-
cess Modeling 
Tool;  

зручний веб-
сайт;  

є можливість 
пройти на-
вчання в уч-
бовому цент-
рі; або замо-
вити пакет 
підтримки; 
можливість 
придбання 
проекту 
впроваджен- 
ня «під 
ключ»; 
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Продовження таблиці 2.16 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  розробку 
технічного 
завдання, 
установку і 
конфігура-
цію сис-
теми, на-
вчання ад-
міністрато-
рів та кори-
стувачів си-
стеми, кон-
сультації на 
етапі екс-
плуатації, 
підтримку 
системи в 
процесі екс-
плуатації; 

складні біз-
нес-процеси, 
так і разо-
вими дору-
ченнями; 

    

4. BPMN 2.0 
Camunda 
Modeler 

є демо-
версія, якою 
можна ско-
ристатись 
он-лайн; є 
версія для 
скачування; 

відсутність 
програми 
підтримки 
користува-
чів; на сайті 
є форум, де 
можна об-
говорювати 
користуван- 

моделю-
вання бізнес-
процесів; ав-
томатизація 
або реінжи-
ніринг біз-
нес-проце-
сів; 

XML; 
 

BPMN 2.0; недостатній 
об’єм інфор-
мації на  
веб-сайті 
щодо самого 
продукту; 
блог з 
актуальними 
новинами та  

у відкритому 
доступі є 
офіційний 
опис нотації 
BPMN, що 
досить дета-
льно описує 
алгоритми 
роботи  
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Продовження таблиці 2.16 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  ня про-

грамним за-
безпечен-
ням серед 
інших 
користува-
чів та роз-
робників; 

   повідомлен-
нями від 
розробників; 

програмного 
забезпечен-
ня; 

5. Business 
Architect for 
ER/Studio 

безкоштов-
ний доступ 
до повного 
функціона-
лу протягом 
14 днів;  
останнє 
оновлення - 
ER/Studio 
XE; 

програма 
підтримки 
клієнтів 
включає 3 
пакети підт-
римки: «ба-
зовий», «зо-
лотий», 
«платино-
вий»; відрі-
зняються 
послугами, 
що можуть 
надаватись 
службою пі-
дтримки; 

моделю-
вання бізнес-
процесів, а 
також взає-
модії між 
процесами, 
людьми і да-
ними; 

XML; 
 

ER / Studio 
Enterprise 
Team Edition; 
ER/Studio Data 
Architect Pro-
fessional;  
ER/Studio 
Business Ar-
chitect 1.7; 

зручний веб-
сайт; 

високий рі-
вень техніч-
ної розроб-
ки, що 
дозволяє 
використову-
вати програ-
мне забезпе-
чення на ба-
гатьох плат-
формах; 

6. Business 
Studio 

Платний 
сервіс; є 
демо-версія,  

технічна пі-
дтримка 
протягом 1  

проекту-
вання функ-
цій і бізнес- 

IDEF0; EPC; 
Basic Flowchart; 
Cross Functional  

Business Stu-
dio 4.2 Enter-
prise;  

зручний фу-
нкціонал 
сайту дозво- 

є онлайн си-
стема органі-
заційної діаг- 
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Продовження таблиці 2.16 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 що буде 

достатнім 
лише 
описати і 
регламенту-
вати діяль-
ність не-
великого пі-
дприємства 
чи окремого 
підрозділу; 
є тимчасові 
ліцензії; 

року з мо-
менту прид-
бання 
ліцензії; 
можливість 
подовження 
дії під-
тримки або 
придбання 
за окрему 
оплату; 

процесів; 
проектуванн
я організа-
ційної струк-
тури; форму-
вання регла-
ментів для 
співробітни-
ків; 

Flowchart; 
BPMN; 

Business Stu-
dio 4.2 Profes-
sional; 

ляє отрима-
ти всю необ-
хідну інфор-
мацію про 
програмний 
продукт; в 
доступі при-
клади моде-
лей підпри-
ємств; 

ностики; 

8. draw.io безкоштовн
ий сервіс; 
скачування 
не потребує 
реєстрації; 

на сайті у 
відкритому 
доступі є ін-
струкції та 
офіційна 
документа-
ція; 

створення 
діаграм та 
блок-схем 
онлайн; 

BPMN; 
eEPC; 

єдина версія 
draw.io; 

легкість про-
грамного за-
безпечення у 
використан-
ні; 

можливість 
моделювати 
блок-схеми 
онлайн; ве-
лика кіль-
кість шабло-
нів; 

9. Fox 
Manager 

платний 
сервіс, ціна 
залежить 
від обраної 
ліцензії (три 
типи); 
існують 3  

безкошто-
вна техніч-
на підтрим-
ка і безкош-
товне онов-
лення; 

формування 
і детальний 
аналіз орга-
нізаційної 
структури;  
побудова 
процесної  

IDEF0; 
ARIS VAD; 
EPC; 
Cross Functional 
Flowchart  
та ін.; 

демо-версія 
Fox Manager 
BPA 2.5; 
демо-версія 
Fox Manager 
Portal; 
 

зручний веб-
сайт, що на-
повнений 
навчальним 
контентом 
(відео-презе-
нтації,  

типи ліцен-
зій відрізня-
ються склад-
ністю функ-
ціоналу в за-
лежності від 
розміру  
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Продовження таблиці 2.16 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 пакети 

ліцензій, що 
відрізня-
ються 
спектром  
послуг; 
Остання 
версія – Fox 
Manager 2.5 
BPA; 

 моделі; роз-
поділення ві-
дповідально-
сті серед 
персоналу за 
функції і біз-
нес-процеси; 

  статті, 
приклади бі-
знес-проце-
сів, блог 
розробників 
та ін.; 

підприємст-
ва; 
доступне он-
лайн на-
вчання по 
роботі з про-
грамним за-
безпеченням, 
а також кор-
поративне 
навчання і 
консалтинг; 
містить сис-
тему доку-
ментації, що 
дозволяє 
вести облік і 
контролюва-
ти терміни 
перегляду 
документа-
ції; 

10. IBM 
Rational 
System 

Architect 

доступна 
для 
скачування 
пробна 
версія  

дані щодо 
програм те-
хнічної під-
тримки клі-
єнтів 
відсутні; 

створення 
архітектури 
підприємств
а, що 
дозволяє 
візуалізува-  

BPMN 2.0; 
BMM; 
UML; 
SOA; 

IBM® Ra-
tional® Soft-
ware Architect; 

складність 
отримання 
достатньої 
інформації 
щодо про-
дукту на  

на офіцій-
ному сайті 
розробників 
є форум та 
блог  для  
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Продовження таблиці 2.16 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 строком на 

30 днів; 
сервіс 
платний; 

 ти, аналізу-
вати і по-
в'язувати 
між собою 
аспекти орг-
структури; 

  веб-сайті; користувачів 
програми; 

11. «ИНТА-
ЛЕВ: 

корпора-
тивный 

навигатор» 

програмний 
продукт 
платний: 
вартість 
залежить 
від потріб-

ного 
функціонал
у на потріб-
ну кількість 
робочих 
місць; мож-
ливе розши-
рення фун-
кціоналу в 
міру потре-
би; можли-
ве замов-
лення де-
монстрації 
продукту. 

технічна пі-
дтримка 
протягом 12 
місяців з 
дня прид-
бання про-
дукту вхо-
дить у вар-
тість; 
працює єди-
на технічна 
служба тех-
нічної під-
тримки. 

автоматиза-
ція управ-
ління страте-
гією;управ-
ління бізнес-
процесами і 
workflow; 
управління 
продажами, 
маркетингом 
і сервісом; 
управління 
людськими 
ресурсами; 
управління 
документами. 

EPC. «ИНТАЛЕВ: 
Корпоративны
й менеджмент 
7.0». 

зручний веб-
сайт, досту-
пність 
інформації; є 
також відео-
контент, що 
дає змогу 
детальніше 
ознайоми-
тись з про-
дуктом; 
можна 
пройти курс 
навчання по 
роботі з 
програмою. 

можливе за-
мовлення ко-
рпоративног
о супроводу 
(розробники 
самі викону-
ють замовні 
доопрацю-
вання в сис-
темі, онов-
люють кон-
фігурації і 
налаштову-
ють програ-
мне і апара-
тне забезпе-
чення). 
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З табл. 2.16 випливає, що: 

 основною спрямованістю програмних продуктів є формування 

організаційної структури, моделювання і симуляція бізнес-процесів, управління 

документообігом; 

 кількість представлених на ринку програмних продуктів підтверджує 

актуальність та затребуваність серед користувачів та підприємців; 

 наявний функціонал більшості програмних продуктів дозволяє не лише 

спроектувати структуру управління та роботу з персоналом, а й перевести 

виконання окремих бізнес-процесів на он-лайн платформу. 

Серед вище вказаних програмних продуктів на вітчизняних 

підприємствах використовують наступні: ARIS Toolset, Fox Manager, 

«ИНТАЛЕВ: Корпоративный навигатор» та Business Studio [168; 171; 174]. 

Проведемо їх порівняльну характеристику (табл. 2.17).  

 

Таблиця 2.17 – Порівняльна характеристика програмних продуктів, що 

найчастіше застосовуються при організаційному моделюванні (джерело: 

систематизовано на підставі [172-174]) 

Програмний 
продукт 

Переваги Недоліки 

1 2 3 

1. Fox Manager 

 досить легка в засвоєнні 
програма; 

 не потребується додаткового 
навчання; 

 підтримує 3 мови 
інтерфейсу: українську, російську, 
англійську; 

 швидкість роботи 
програмного забезпечення; 

 досить розширені 
можливості роботи з 
організаційною структурою 
підприємства; 

 низька вартість програмного 
забезпечення порівняно з іншими. 

 відсутність 
повноцінного редактору 
звітів; 

 відсутність 
контролю заданих 
показників в бізнес-
процесах в режимі 
реального часу. 
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Продовження таблиці 2.17 
1 2 3 

2. «ИНТАЛЕВ: 
Корпоративный 

навигатор» 

 програма  автоматизує в 
єдину систему облік, планування, 
контроль та аналіз. Це дозволяє 
контролювати досягнення цілей і 
тим самим досягнути ефективність 
як в оперативному режимі, так і в 
перспективі; 

 високий рівень 
функціональності, що забезпечує 
гнучкість програми відповідно до 
запитів клієнта без необхідності 
придбання додаткових програм; 

 легка адаптація під бізнес 
клієнта без знання мов 
програмування; 

 можливість віддаленої 
роботи з програмою з будь-якої 
точки планети, де є мережа 
інтернет; 

 мінімізація людського 
фактору. 

 висока вартість 
програмного забезпе-
чення; 

 програму краще 
використовувати з 
системою «1С: Бух-
галтерія». 

 перевантажений 
інтерфейс програми. 

3. ARIS Toolset 

 забезпечує комплексний 
погляд на аналізоване 
підприємство і проектовану 
автоматизовану систему; 

 дозволяє працювати з 
моделями чотирьох типів: 
функціональною, моделями даних, 
організаційною, управлінською; 

 дозволяє розрахувати 
вартість процесів за допомогою 
точного обліку складу операцій, 
їхньої продуктивності і частки 
ресурсів, що витрачаються на 
виготовлення кожного виробу; 

 основні правила можуть бути 
«сконструйовані» самостійно під 
умови конкретного підприємства; 

 можна використовувати 
готові моделі-прототипи, що 
описують підприємства конкретної 
галузі діяльності; 

 впровадження 
програмного 
забезпечення більш 
ефективно на 
підприємствах 
середнього та великого 
розмірів; 
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Продовження таблиці 2.17 
1 2 3 

4. Business 
Studio 

 дозволяє спроектувати 
організаційну структуру і штатний 
розпис; 

 автоматично формує і 
розповсюджує регламентуючу 
документацію серед 
співробітниками; 

 дозволяє формувати технічні 
завдання та впровадження 
комплексних інформаційних 
систем; 

 можливість дистанційного 
навчання щодо роботи з 
програмою; 

 доступно імітаційне 
моделювання; 

 на основі вже побудованої 
моделі може бути згенеровано 
різні звіти і регламентні 
документи. 

 складність 
засвоєння; 

 високий рівень 
ціни; 

 підтримує лише 
російську мову. 

 

Підсумовуючи аналіз основних переваг та недоліків програмних 

продуктів, слід відзначити, що робота з їх вдосконалення ведеться постійно. 

Саме тому переваги достатньо в більшій мірі переважають недоліки. Все більш 

підприємств різних сфер діяльності, розміру та географічного положення 

обирають саме моделювання бізнес-процесів з метою більш ефективного та 

наглядного налагодження зв’язків між всіма ланцюгами структури управління.  

Розглянемо більш детально, які саме підприємства обирають ті чи інші 

програми, та як саме проходить процес налагодження роботи на прикладі 

програмного забезпечення зарубіжного та вітчизняного походження –  Business 

Studio та Fox Manager. 

 Business Studio – продукт, досить популярний переважно серед 

фінансового сектору та підприємств промисловості. Та серед вагомих недоліків 

є те, що мову інтерфейсу він підтримує лише російську, що в сою чергу 

обмежує географію використання програми. Основними її користувачами є: 
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Арт-мастер (м.Київ, Україна) (сфера інформаційних технологій); MILAVITSA 

(м.Мінськ, Білорусія) (легка промисловість); АВТОВАЗ (м.Тольяті, Росія) 

(машинобудуання); Атлант (м.Мінськ, Білорусія) (машинобудуання) та ін.; 

  Fox Manager – з моменту виходу першої версії програмного 

продукту у 2007 року її вже придбало та успішно використовують більше 2000 

підприємств, серед яких: нафтогазова промисловість (Yug-Neftegaz Private 

Limited Сингапур; ЗАТ «Газтранзит» Україна, Київ; ТОВ «Батумський 

нафтовий термінал» Грузія, Батумі та ін.); сільське господарство (ГК 

«Хлібодар» Україна; Агрохолдинг «Мрія» Україна, Київ; ПАТ «Технологічна 

Аграрна Компанія Об’єднана» Україна, Київ та ін.); фармацевтика (ТОВ 

«Валартинфарма» Україна, Київ; ГК «Фармпланета» Україна та ін.); легка 

промисловість (АТ «Тебойл» Фінляндія, Хельсінки; «Hawle» Росія–Україна; 

ПАО «Волчанський агрегатний завод» Україна, м. Волчанськ; ПАО «Київский 

картонно-бумажний комбінат» Україна, Київ); інші сфери – банківська, 

консалтинг, інформаційних технологій і т.д. 

З наведеного узагальнення випливає, що: основними користувачами 

програмного забезпечення для моделювання організаційних структур та 

систем управління є середні та великі промислові підприємства. Представники 

сфери малого промислового підприємництва використовують їх менше через 

такі причини: необізнаність підприємців в перевагах використання 

програмного забезпечення; вартість ліцензії на використання програмних 

продуктів; особливості сфери діяльності конкретного підприємства, що не 

завжди передбачає застосування подібних програм; обмежена кількість бізнес-

процесів підприємства та ін. 

Апробація методів проектування організаційної структури 

управління на діючих підприємствах.  Аналіз методів та моделей 

формування організаційних структур управління інноваційно-активних малих 

підприємств довів, що для інноваційно-активних малих промислових 

підприємств слід використовувати метод організаційного моделювання [172; 

174], представлений в таких моделях: математично-кібернатичні, 
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графоаналітичні, натурні, математико-статистичні. Дані моделі здатні 

збільшити результативність організаційної структури за рахунок прискорення 

процесу прийняття управлінських рішень, налагодження зв’язків між 

працівниками підприємства та автоматизації документообігу. 

 Використання методів проектування організаційної структури управління 

на практиці та їх результативність поглиблено досліджено за даними 

підприємств: ПП «Макфіл Груп» (видавнича діяльність), ТОВ «КПС-07» 

(надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна), ТОВ «Інформ-Групп» (оброблення даних, розміщення інформації на 

веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність), на яких впроваджувались основні 

результати дослідження. 

Зокрема, для ПП «Макфіл Груп», ТОВ «КПС-07», ТОВ «Інформ-Групп» 

результати апробації методів такі (табл.2.18): 

  

 Таблиця 2.18 – Застосованість методів проектування структур управління 

для досліджених підприємствах (джерело: власна розробка) 

Метод проектування, що 
застосовується 

ПП «Макфіл 
Груп» 

ТОВ  
«КПС-07» 

ТОВ «Інформ-
Групп» 

1. Організаційного моделювання; + + + 
2.  Блоковий; - + + 
3. Програмно-цільовий. - - + 
  

Як видно з табл. 2.18, для ПП «Макфіл Груп» застосований метод 

організаційного моделювання. Причини були такі:  

 діяла лінійно-функціональна структура управління;  

 скорочення об’ємів замовлень призвело до недостатньої завантаженості 

лінійно-функціональних ланок; 

 зміни на ринку призвели до необхідності у швидкій реорганізації 

підприємства, ефективність якої не була досягнута через недостатню 

завантаженість ланок та блоків; 
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 скорочення персоналу призвело до необхідності більш оптимальної 

структури управління. 

Для ТОВ «КПС-07» застосований комбінований метод проектування, а 

саме метод організаційного моделювання і блоковий метод. Причинами цього є 

таке: впорядкована та формально закріплена організаційна структура була 

відсутня через необізнаність керівництва в її необхідності, а також через 

обмежену кількість працівників. Саме невелика кількість штатного персоналу і 

була причиною відсутності структури управління.  

Це надасть змогу підприємству вирішити дві основні задачі:  

 спроектувати формалізовану організаційну структуру підприємства за 

допомогою програмного продукту;  

 розмежити основні напрямки діяльності підприємства: надання послуг 

з оренди найманого приміщення та  власного. 

Для ТОВ «Інформ-Групп» доцільно обрати три методи: організаційного 

моделювання, блоковий та програмно-цільовий. Аргументи цього вибору такі: 

сфера діяльності підприємства уможливлює: 

 використання засобів інформатизації та діджиталізації, саме тому 

основним завданням є налагодження ефективних зв’язків між усіма учасниками 

бізнес-процесів; 

 відокремлення команд за основними бізнес-проектами у віртуальні 

блоки. 

Реорганізація підприємства за цим методом може відбутися в два етапи:  

 по-перше, створення мережевої структури управління;  

 по-друге, впровадження віртуальних блоків.  

Метод організаційного моделювання можливо використати шляхом 

впровадження програмного продукту Fox Manager, на базі якого було 

спроектовано організаційну структуру та закріплено виконання бізнес-процесів 

між персоналом.  
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Елементи програмно-цільового методу надають змогу відокремити 

віртуальні блоки від виконання поточних завдань або інших проектів та 

сформулювати завдання для досягнення результату за відповідним проектом. 

Блоковий метод присутній шляхом комбінування з двома попередніми. 

В результаті впровадження зазначених методів проектування 

спрогнозовано отримання таких результатів (табл. 2.19): 

 

Таблиця 2.19 – Очікувані результати від впровадження методів 

проектування структур управління на досліджених підприємствах (джерело: 

власна розробка) 

Підприємство Результат 
ПП «Макфіл 

Груп» 
ТОВ  

«КПС-07» 
ТОВ «Інформ-

Групп» 
1. Зменшення витрат. + + + 
2. Прозоре та чітке закріплення 
функціональних обов’язків між 
учасниками бізнес-процесів. 

+ + + 

3. Посилений контроль за 
виконанням бізнес-процесів на 
створених он-лайн плтформах. 

+ + + 

4. Відсутність дублювання 
функцій. 

- + + 

5. Підвищення результативності 
виконання проекту. 

- + + 

6. Створення віртуальних блоків - - + 
7. Віддалений доступ до 
інформаційного забезпечення 
проекту. 

- - + 

8. Пришвидшення прийняття 
управлінських рішень. 

+ + + 

8. Зміна стратегії та розширення 
напрямів діяльності підприємства. 

- - + 

  

Результати апробації методів організаційного проектування на 

досліджених підприємствах такі: 
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  на ПП «Макфіл-Груп» застосовано один метод –  організаційного 

моделювання: виявлено «вузькі місця» у виробництві, змодельована структура 

управління та розподілено функції між учасниками бізнес-процесів, прискорено 

швидкість прийняття управлінських рішень. При цьому функціонал програми 

надав змогу відслідковувати виконання поточних процесів та внесення змін на 

он-лайн-платформі. Окремі бізнес-процеси, такі як ведення корпоративних 

сторінок та бухгалтерія, делеговані фрілансерам. Таким чином, узагальнено 

маємо такі результати: зменшення витрат на утримання офісу та штатного 

персоналу, закріплення чітких обов’язків між працівниками, посилення 

контролю за виконанням бізнес-процесів на всіх етапах; 

 на ТОВ «КПС-07» застосовано два методи: а) метод організаційного 

моделювання – скорочує витрати, розгалужує основні функціональні обов’язки 

між основними виконавцями, прискорює прийняття рішень; б) блоковий метод 

– забезпечує розділення команд-виконавців окремих проектів, усуває 

дублювання функцій за проектами, підвищуючи їх результативність. 

На ТОВ «Інформ-Групп» застосовано три методи: організаційного 

моделювання, блоковий та програмно-цільовий. Віртуалізація структурних 

блоків призводить до: а) охоплення основних бізнес-процесів на тлі зменшення 

валових витрат за рахунок зменшення площі орендованого приміщення, витрат 

на організаційні потреби; б) відсутності необхідності у знаходженні виконавців 

на робочих місцях в офісі; в) забезпечення віддаленного доступу до 

необхідного програмного забезпечення шляхом створення хмарних сховищ; 

г) оперативності прийняття управлінських рішень.  Підприємством ухвалене 

рішення щодо зміни стратегії розвитку підприємства з врахуванням 

організаційних змін та розвитку напрямів діяльності. 

У підсумку, дослідження використання методів проектування 

організаційної структури управління промисловими підприємствами на 

практиці виявило таке: використання методів проектування організаційної 

структури управління сучасними промисловими підприємствами: а) зменшує 

вартість організаційного забезпечення; б) сприяє прозорості та чіткості 
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формулювання завдань та функціональних обов’язків персоналу; в) підвищує 

оперативність прийняття управлінських рішень; г) забезпечує безперервний 

контроль виконання бізнес-процесів на базі он-лайн платформи. Віртуалізація 

окремих блоків організаційної структури підприємства надає йому можливість 

розширення та розвитку за нижчими витратами. 

Відтак, аналіз методів та моделей формування організаційної структури 

інноваційно-активного малого підприємства надав такі результати: 

 найбільш ефективними методами проектування є метод структуризації 

цілей, програмно-цільовий та організаційного моделювання. Для інноваційно-

активних малих промислових підприємств на всіх етапах їх життєвого циклу 

універсальним є метод організаційного моделювання, але при реорганізаційних 

змінах доцільне застосування інших методів – блокового та методу аналогій; 

 дослідження основних аспектів проектування структур управління та 

бізнес-процесів на малому промисловому підприємстві в умовах інформатизації 

підтвердило результати опитуваня за п.2.2, а саме: представники сфери малого 

промислового підприємництва менше використовують програмне забезпечення 

для організаційного моделювання через такі причини: необізнаність в перевагах 

використання програмного забезпечення; вартість ліцензії на використання 

програмних продуктів; особливості сфери діяльності конкретного 

підприємства, що не завжди передбачає застосування подібних програм; 

обмежена кількість бізнес-процесів підприємства та ін.; 

 результати апробації методів організаційного проектування на 

досліджених підприємствах демонструють такі сфери ефективності методів: 

зменшення витрат на організаційне забезпечення, прозорість та чіткість 

формулювання завдань та функціональних обов’язків персоналу, підвищення 

оперативності прийняття управлінських рішень, забезпечення безперервного 

контролю виконання бізнес-процесів на базі он-лайн платформи, віртуалізація 

окремих блоків організаційної структури підприємства надає йому можливість 

розширення та розвитку за нижчими витратами. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 

Дослідження методів та напрямів змін організаційного забезпечення 

інноваційного розвитку промислового підприємства визначило наступне: 

1. 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, які стоять перед малими 

промисловими підприємствами для подолання проблем організаційного 

характеру. Це:  пошук можливостей задля зменшення витрат, що дасть змогу 

вивільнені кошти вкласти у власний розвиток, інноваційну діяльність або 

залучення нового обладнання, програмного забезпечення, удосконалення 

процесів виробництва або збуту продукції; 

2. Виявлено, що організаційне забезпечення малих промислових 

підприємств потребує змін. Крім технологічного фактору, на нього вплинуло 

виникнення нового ресурсу – фрілансери, що компенсують нестачу 

висококваліфікованих кадрів та відповідного ринку. Внаслідок цього основні 

зміни стосуються управлінського інструментарію 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 

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.  

3. Проведений аналіз виявив кореляцію основних змін в організаційних 

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

факт підтверджується опитуванням серед топ-менеджменту малих промислових 

підприємств, яке довело існування зацікавленості підприємств у співпраці з 



158 
 
фрілансерами або аутсорсерами. Аналіз динаміки ключових показників 

розвитку ринку фрілансу в Україні довів збільшення його основних показників 

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

проектів підтвердила його швидкий ріст та розвиток.  

4. 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. 

4. Методи та моделі формування організаційних структур розглянуто в 

двох аспектах: 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 та організаційного моделювання 

та блоковий. Апробація методів організаційного проектування на досліджених 

підприємствах виявила такі сфери їх ефективності як: зменшення витрат на 

організаційне забезпечення, прозорість та чіткість формулювання завдань та 

функціональних обов’язків персоналу, підвищення оперативності прийняття 

управлінських рішень, забезпечення безперервного контролю виконання бізнес-

процесів на базі он-лайн платформи, віртуалізація окремих блоків 

організаційної структури підприємства надає йому можливість розширення та 

розвитку за нижчими витратами. 

6. На ринку представлено програмні продукти, що надають змогу 

цифровізувати окремі бізнес-процеси, які оцінено  в двох аспектах: напрям змін 
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та методи, що їх зебезпечать. Аналіз проектування організаційних структур 

управління та бізнес-процесів на інноваційно-активному малому підприємстві 

за допомогою програмних продуктів дозволив зробити такі висновки: а) 

основною спрямованістю програмного забезпечення для моделювання 

організаційних структур та систем управління  є формування організаційної 

структури, моделювання і симуляція бізнес-процесів, управління 

документообігом; б) представники сфери малого промислового підприємництва 

менше використовують програмне забезпечення через такі причини: 

необізнаність підприємців в перевагах використання програмного 

забезпечення; вартість ліцензії на використання програмних продуктів; 

особливості сфери діяльності конкретного підприємства, що не завжди 

передбачає застосування подібних програм; обмежена кількість бізнес-процесів 

підприємства та ін.  

 

Результати розділу 2, отримані протягом дослідження, висвітлено у таких 

працях автора: [1, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 19], наведених у Додатку А.  
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РОЗДІЛ 3 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

 

 

3.1 Цільові зміни організаційного забезпечення інноваційного розвитку 

малих промислових підприємств: концептуальна модель, основні складові та 

завдання 

 

 

Сучасні тенденції ведення підприємницької діяльності, що сформувалися 

не лише під впливом змін у світовій економіці, а й в середині країни, дають 

змогу запропонувати дешо інший управлінський інструментарій 

організаційного забезпечення розвитку малих промислових підприємств.  

Підстав для цього кілька, зокрема: 

 по-перше, проведений аналіз стану промислових підприємств в 

динаміці (див. п. 2.1) виявив ключові фактори, що сформувались під впливом 

внутрішньої ситуації в країні: нові цілі, нові обмеження, нові технології. Саме 

це і є фундаментальною базою для запровадження інструментарію;  

 по-друге, проведене дослідження підприємств різних форм власності, 

діяльності та сфери (див. п.2.2) дало змогу наповнити інструментарій не лише 

теоретичним змістом, а й практичною реалізацією з врахуванням галузевої 

специфіки.  При цьому слід також враховувати основні аспекти інформатизації, 

а саме їх умови, процеси діджиталізації, розвиток мереж; 

 по-третє, дослідження методів та моделей організаційного 

проектування та апробація їх на діючих підприємствах виявила сфери їх 

ефективності: витрати на організаційне забезпечення, функціонально-цільовий 

контур управління (формулювання завдань та функціональні обов’язки 

персоналу), якість управлінського процесу (оперативність прийняття 
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управлінських рішень, безперервність контролю виконання бізнес-процесів на 

базі он-лайн платформи), переваги віртуалізації окремих блоків організаційної 

структури підприємства. 

Пропонуються такі розробки: 

 обґрунтування концептуального підходу до організаційного забезпечення 

інноваційного розвитку малих промислових підприємств в умовах 

інформатизації економіки та розробка концептуальної моделі цільових 

організаційних змін інноваційного розвитку малих промислових підприємств; 

 перелік заходів, яких потребує процес цільових змін організаційного 

забезпечення малих промислових підприємств в умовах інформатизації; 

 основні складові та завдання організаційного забезпечення інноваційного 

розвитку малих промислових підприємств в умовах інформатизації економіки. 

Обґрунтування концептуального підходу до організаційного 

забезпечення інноваційного розвитку малих промислових підприємств в 

умовах інформатизації економіки та розробка концептуальної моделі 

цільових організаційних змін їх інноваційного розвитку. Кардинальні зміни 

у світовій економіці та рівні технологічного прогресу, що супроводжує 

розвиток вітчизняної економіки, потребують від підприємств рішучих змін 

задля підвищення конкурентоспроможності та покращення їх ефективності.  

Інновації, розвиток технологічної бази, високий рівень плинності кадрів 

та нові форми співпраці з ними – все це сформувало необхідність іншого 

концептуального підходу до організаційного забезпечення інноваційного 

розвитку малих промислових підприємств в умовах інформатизації економіки, 

який опановував би нові технологічні можливості інформатизації, спирався на 

появу нових тенденції, процесів та явищ, до яких віднесено технологію 

віртуалізації структур та утворення ринку фрілансу.  

Саме ці узагальнення були покладені в основу концептуальної моделі 

цільових організаційних змін інноваційного розвитку малих промислових 

підприємств (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Концептуальна модель цільових організаційних змін 
інноваційного розвитку (джерело: власна розробка) 

Організаційні зміни 

Нові цілі Нові обмеження Нові технології 
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 Ключові постулати, покладені в основу концептуального підходу та 

відповідної концептуальної моделі цільового організаційного забезпечення 

інноваційного розвитку малих промислових підприємств такі: 

По-перше, можливість створення віртуальних підрозділів на 

підприємстві залежить від багатьох факторів. Віртуалізація можлива лише в 

тій сфері, де немає територіальної прив’язки підприємства, а сам результат 

праці можна доставити. Відповідно, немає потреби контролю якості. Це може 

бути деякий процес виробництва або управління. Віртуалізація завжди говорить 

про те, що якийсь окремий відділ, проектна група або уповноважена посадова 

особа виконує свою роботу віддалено. Таким чином, весь виробничий процес 

повинен піддаватись поділу. Вище вказаними якостями володіє функціональне 

управління, а саме аналітичний напрям діяльності (аналіз, маркетингове 

просування, розробка реклами) та виробнича сфера (функції інжинірингу, 

розробка креслень, технологій, конструкцій, виготовлення окремих деталей). 

По-друге, розмір підприємства суттєво не відіграє ключову роль. 

Проведене аналітичне опитування (див. п.2.2) топ-менеджменту діючих 

підприємств показало, що середні і малі суб’єкти підприємництва досить 

активно користуються послугами фрілансерів та мають досвід зі створення 

віртуальних підрозділів. Саме тому, говорячи про взаємозалежність між 

розміром підприємства та віртуалізацією, можна стверджувати, що вона не 

досить  суттєва. Великі підприємства  також  можуть залучати фрілансерів, 

звертатись за послугами до аутсорсерів, створювати віртуальні підрозділи по 

виконанню окремих проектів. Відмінність лише в кінцевих цілях: малі та 

середні підприємства це роблять з метою заощадження коштів, переорієнтації 

бізнесу, великі – через нестачу власного потенціалу. Що ж стосується 

мікропідприємств, то віртуалізація для них не є виправданою. Адже частіше за 

все і сама організаційна структура управління відсутня, виробничий процес не є 

подільним або його виконує сам підприємець одноосібно. 

 З точки зору розміру підприємства важливим є те, де саме локалізується 

віртуалізація: в системі управління (окремі функціональні блоки) або у 
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виробництві (на стадії передпроектного дослідження, коли вивчається ринок, 

розробляються необхідні креслення та схеми, відбуваються технологічні 

дослідження, розробляються окремі стратегічні плани, що в подальшому будуть 

основою єдиної стратегії підприємства). Тобто віртуалізація може проводитись 

на підприємстві, де є інструменти симуляції (прокатка на автоматизованих 

симуляторах за допомогою відповідного програмного забезпечення). 

 Таким чином, розвиток інформаційних технологій сприяє віртуалізації на 

тих підприємствах, де саме інформаційний ресурс є на достатньому рівні. Якщо 

ж у підприємства завеликий рівень управлінського функціоналу і недостатній 

рівень ресурсу – віртуалізація буде особливо актуальна і ефективна.  

 По-третє, вид діяльності підприємства не впливає на віртуалізацію 

ніяким чином, окрім особливих випадків (розглянуто більш детально). 

Розглянемо основні функціональні блоки будь-якого підприємства – 

управлінський та виробничий. Управлінський блок можливо віртуалізувати 

незалежно від сфери діяльності підприємства. Основною умовою буде 

високофункціональна інформаційна база, технологічний рівень підтримки 

зв’язку, адже через мінливість середовища та умов діяльності управлінська 

ланка повинна приймати рішення оперативно та зважено.  

 Що ж стосується виробничого процесу та взаємозв’язку з видом 

діяльності підприємства, слід проаналізувати, як саме відбувається 

віртуалізація на кожній окремій сфері. Для цього розглянемо напрями 

діяльності підприємств згідно з КВЕД ДК 009:2010 [175].   

 B. Добувна промисловість і розроблення кар'єрів; 

 F. Будівництво; 

 G. Оптова та роздрібна торгівля;  

 К. Фінансова та страхова діяльність; 

 Р. Освіта; 

 Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги. 

Напрям діяльності, пов’язаний з добувною промисловістю та 

розробленням кар’єрів, - не ділимий процес, проте віртуалізація можлива на 
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етапі передвиробничих досліджень. Підприємство може не володіти 

технічними можливостями задля дослідження потенційних місць добування та 

кар’єрів. При цьому управлінській ланці не обов’язково фізично знаходитись на 

об’єкті, адже всі поточні роботи можуть контролюватись он-лайн, за 

допомогою it-платформ, хмарних сховищ та інформаційного забезпечення. 

Технологічно неможливим для запровадження віртуальних структур є ливарне 

виробництво та інші види діяльності, виробничі процеси яких є неділимими.  

Віртуалізація окремих процесів достатньо ефективна в сфері будівництва. 

Окремі бізнес-процеси можна передавати на виконання фрілансерам або 

аутсорсерам, тоді не буде необхідності утримувати окремі відділи, вкладати 

кошти в навчання їх персоналу та підтримку їх кваліфікаційного рівня. Серед 

подібних бізнес-процесів такі: підготовка креслень, проведення експертиз, 

підготовка кошторисної документації та ін. 

Найбільш актуальною для віртуалізації є сфера торгівлі, оскільки з 

появою багатьох зарубіжних і вітчизняних торгівельних платформ 

(amazon.com, walmart.com, olx.ua, prom.ua, rozetka.com та ін.) торгівля набула 

нових масштабів та можливостей. Підприємству стають не потрібними 

складські приміщення, значно спрощуються етапи закупівлі та зберігання 

продукції, адже немає потреби в закупівлі великих об’ємів продукції, що при 

зберіганні може відобразитись на її якості. У випадку посередництва між 

виробником і споживачем, якщо підприємство-виробник географічно 

розташований локально або у регіоні, його задачею є лише обробка замовлень 

без закупівлі мінімально необхідної кількості продукції. Стадія доставки 

відбувається безпосередньо між виробником і споживачем. На ранніх етапах 

підприємницької діяльності не має потреби у наявності персоналу, адже 

обробку та ведення всіх замовлень може здійснювати одна особа. Основною 

умовою можна вважати власний сайт або місце на віртуальній торгівельній 

платформі,  наявність мережі Інтернет та зручний гаджет. Підприємства також 

впевнено дислокуються в соціальних мережах, що розширює межі їх діяльності 

не лише на національному рівні, а і на світовому. Слід відмітити, що і 
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можливості транспортування продукції дає змогу здійснювати відправлення 

будь-куди. Якщо говорити про середні та великі суб’єкти торгівлі, то вони 

також можуть створювати віртуальні підрозділи без прив’язки до 

територіального знаходження виконавця. Передати фрілансерам вони можуть 

такі обов’язки як просування бізнесу в соціальних мережах, SMM, SEO, 

настроювання таргетованої реклами і т.д.  Для промислових підприємств це 

можна використати для регіональних представництв. 

Що стосується фінансової та страхової діяльності, то віртуалізації можуть 

підлягати окремі етапи надання послуг, що забезпечуються відповідними 

програмними продуктами. Подібні програми дозволяють прораховувати 

найбільш вигідний варіант страховки, адмініструвати клієнтську базу та 

об’єкти страхування, управління комісійними винагородами агентів та 

посередників, а також врегулювання збитків. 

Сучасні умови життя призвели до суттєвих змін у багатьох сферах, в тому 

числі і освіті. Останні дослідження доводять [43; 121; 136; 142], що володіння 

лише однією професією або напрямом діяльності не дає людині впевненості та 

стабільності у майбутньому. Тому люди почали самостійно підвищувати свою 

кваліфікацію та розвивати навички. Проте освоєння нової професії стає 

недовготривалим  та безмежним процесом. Шляхом дистанційного навчання, 

проведенням заочних семінарів та он-лайн вебінарів не тільки в межах однієї 

країни, а й в міжконтинентальному вимірі. 

Сфера охорони здоров’я не є виключенням, адже сучасне технологічне 

обладнання та інформаційні можливості дають змогу проводити он-лайн 

консультації. Виникає віртуальна співпраця між лікарями та іншими 

спеціалістами різних галузей без створення додаткових структурних одиниць в 

штаті персоналу, система тематичних вебінарів.  

Віртуальні структури доцільно розвивати в тих напрямках, де 

концентрується розумова праця і ІТ-технології, де вони поєднуються. Тому 

йдеться більш про сферу консалтингу. Для виробничої сфери підприємство 

може запроваджувати віртуалізацію до управлінської ланки та блоків і тих 
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частин структури управління, процеси яких можна відокремити у віртуальні 

ланки. Це можливо, якщо: а) в нього не вистачає потенціалу, але є фінансовий 

ресурс, щоб залучити відповідних спеціалістів на основі фрілансу, щоб 

створити віртуальний підрозділ; б) цей підрозділ створюється на певний час, 

оскільки немає необхідності його утворювати на довгостроковий період; 

в) підрозділ або команда відокремлені в організаційній структурі управління. 

Таким чином, віртуалізацію доцільно проводити для технологічно 

спроможних виробництв, де можливий саме розподіл виробничого циклу на 

окремі процеси і де високий рівень обміну інтелектуальної праці. Через стан 

ринку праці України (див. п.2.2) відчувається нестача кваліфікованої праці, 

тому підприємства і залучають фрілансерів, створюють віртуальні відділи. 

Є такі види діяльності, де використання віртуальних структур не є 

виправданим та безпечним. Реально їх неможна впроваджувати, де дуже 

високий рівень небезпеки. Перш за все це національна безпека та все, що 

пов’язано з обороноспроможністю країни.  

По-четверте, інноваційна активність ніяким чином не відображається 

на можливостях та ступені віртуалізації структури управління або її окремих 

блоків. Інноваційна діяльність – запорука нових можливостей і високого рівня 

конкурентоспроможності на ринку. Як показав аналіз (див. п.2.1), підприємства 

все більше віддають перевагу інноваційній діяльності, при цьому в більшій мірі 

середні та малі підприємства. Не дивлячись на це, при віртуалізації блоків 

структури управління рівень та взагалі наявність хоч якогось рівня інноваційної 

діяльності на підприємстві вагомої ролі, нажаль, не відіграє. Підприємство 

може не здійснювати інноваційну діяльність, але його ресурси, можливості і 

потенціал будуть дозволяти запроваджувати такі організаційні зміни.  

 По-п’яте, будь-який тип діючої структури управління дозволяє 

запроваджувати віртуалізацію та створювати віртуальні блоки в структурі 

управління. Дослідження типів організаційних структур (див. п.1.3) виявило, що 

найчастіше в нинішніх умовах перевага віддається лінійним, функціональним, 

лінійно-функціональним та дивізіональним структурам управління, в меншій 
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мірі – матричним та проектним. Якщо говорити про інноваційно-активні 

підприємства, то найбільш ефективними є мережеві, віртуальні, модульні, 

конгломератні. Враховуючи те, що при віртуалізації рівень інноваційної 

діяльності підприємства на відіграє суттєвої ролі, можемо стверджувати, що в 

рамках всіх вище вказаних структур управління (механістичних і органічних) 

можна створювати або відокремлювати окремі підрозділи у віртуальні блоки. 

При цьому не всі механістичні структури управління та органічні можуть бути 

мережевими, модульними або конгломератними. Віртуальні структури 

управління є найбільш універсальними та найпростішими у застосуванні.  

 По-шосте, географічне положення при віртуалізації не обмежене 

ніякими кордонами. Якщо говорити про місце розташування, то ефективність 

роботи віртуального підрозділу не залежить від нього. При повному технічному 

забезпеченні, наявності мережі Інтернет та можливостях зв’язку між усіма 

ланками структури віртуальний блок може знаходитись у будь-якому місці. 

Таким чином, концептуальний підхід до цільових організаційних змін 

інноваційного розвитку малих промислових підприємств відрізняється від 

інших тим, що 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.  А концептуальна модель дає змогу 

вирішити завдання побудови або реструктуризації організаційної структури з 

урахуванням впровадження віртуальних блоків. Можливість віртуалізації 

структури управління залежить від таких основних характеристик: розмір 

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

інновації, тип діючої структури управління та географічне положення.  

Перелік заходів, які потребує процес цільових змін організаційного 

забезпечення малих промислових підприємств в умовах інформатизації. В 

залежності від того, яким характеристикам відповідає підприємство, слід 

проводити конкретні заходи, скеровані на дотримання відповідних постулатів 

концептуального підходу:  
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Стосовно залежності створення віртуальних підрозділів на 

підприємстві від таких факторів: а) аналізування виробничого процесу; б) 

поділу його етапів або окремих робіт на сфери, що принципово можуть 

застосовувати віртуалізацію або ні. Першочергове аналізування та надання 

переваг таким видам управлінської діяльності: аналіз, маркетинг, реклама, 

інжиніринг. Обмеження: територіальні, процедурні.  

Стосовно ролі розміру підприємства: а) визначити наявність досвіду 

використання віртуальних структур та технологій; б) визначити кінцеві цілі 

віртуалізації; в) визначити сферу локації віртаульних елементів; г) перевірити 

наявність можливостей симуляції віртаулізації структури (наявність 

відповідного програмного забезпечення – власного або у відкритому доступі). 

Обмеження: належність до типу «мікропідприємства». 

 Стосовно відсутності впливу виду діяльності підприємства на 

віртуалізацію: а) визначення виду діяльності підприємства за КВЕД ДК 

009:2010, для якого застосовна віртуалізація; б) визначення наявності етапу 

виробничого процесу та бізнес-процесів, де можлива віртуалізація: етапу 

передвиробничих досліджень, підготовка креслень, проведення експертиз, 

підготовка кошторисної документації та ін.; в) вивчення системи продажу 

промислової продукції та обґрунтування доцільності (недоцільності) створення 

віртуальних регіональних представництв; г) визначення доцільності створення 

віртуальних підрозділів для навчання; д) обґрунтування доцільності 

застосування онлайн-сервісів для залучення персоналу або підвищення його 

кваліфікації; е) розробка програм тематичних вебінарів; ж) визначення секторів 

національної безпеки або зон безпеки підприємства, де неможлива 

віртуалізація: виробництво продукції подвійного або воєнного призначення. 

Стосовно впливу інноваційної активності на віртуалізацію структури 

управління або її окремих блоків: перевірити припущення про відсутність 

впливу, оскільки воно може мати відмінності та нові технології впливу 

внаслідок існування інноваційної спіралі розвитку. 
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 Стосовно  можливості віртуалізації організаційної структури будь-

якого типу: оцінювання результативності та економічної доцільності 

віртуалізації (витрати на віртуалізацію, потрібні залучені ресурси, термін 

існування віртуальної структури або її частини).  

 Стосовно  географічного аспекту: оцінити характер географічного 

розташування (локально або розпорошено).        

Стосовно проектування зв’язків віртуального блоку з іншими блоками 

організаційної структури: цей захід є комплексним, тому має враховувати: 

а) відсутність територіальної прив’язки підприємства;  

б) виробничий процес має піддаватись поділу;  

в) визначення локалізації віртуальних блоків: в системі управління або у 

виробництві на стадії передпроектного дослідження;  

г) відокремлення підрозділу, в якому сконцентровано більший об’єм 

інтелектуальної праці. 

Його більш поглиблено буде висвітлено далі – у п.3.2. 

Відтак, перелік заходів, яких потребує процес цільових змін 

організаційного забезпечення малих промислових підприємств в умовах 

інформатизації передбачає підготовчий етап до їх впровадження, охоплюючи 

при цьому основні цілі розвитку конкретного підприємства. Послідовність 

заходів може бути різна, в залежності від обраних пріорітетів.     

Основні складові та завдання організаційного забезпечення 

інноваційного розвитку малих промислових підприємств в умовах 

інформатизації економіки. Паралельно зі змінами у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі підприємства змінились і їх цілі. Окрім традиційних – 

максимізація прибутку, зменшення витрат – малі підприємства формулюють 

цілі таким чином, щоб гнучко підлаштовуватись під динамічне середовище, при 

цьому без додаткових витрат або різких реорганізаційних змін.  

Віртуальні блоки та ланки, що запроваджуються в структуру управління, 

можуть забезпечити виконання основних завдань і цілей інноваційного 

розвитку підприємства (рис. 3.2).  
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Всі цілі, наведені на рис.3.2, можна поділити на три основні блоки: 

цільовий, ресурсний та за результатом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Завдання цільового організаційного забезпечення інноваційного 

розвитку малих промислових підприємств (джерело: власна розробка) 

- зменшення рівня витрат на утримання штатного персоналу; 
- підвищення результативності та ефективності виконання 

окремих процесів; 
- пришвидшення реакції на зміни у середовищі підприємства; 
- розширення кордонів реалізації продукту чи послуги. 

Загальні завдання 

Управлінський блок:  
система управління та управлінські технології 

Передвиробничий блок:  
системи обслуговування: інфраструктура, інжиніринг 

Організаційне забезпечення інноваційного розвитку  
малих промислових підприємств 

Завдання 

- зосередження топ-менеджменту на стратегічних цілях; 
- забезпечення більш кваліфікованого підходу до виконання окремих 

етапів управління; 
- пришвидшення реакції управлінського блоку при необхідних 

змінах. 

Завдання 

Виробничий блок: 
виробництво технології та ресурсна база 

- забезпечення можливостей індивідуального підходу; 
- зменшення витрат на утримання виробничого персоналу та 

закупівлю додаткового обладнання; 
- забезпечення відсутності часових обмежень у виконанні замовлень; 
- збільшення об’ємів виробництва. 

- покращення рівня підготовчої фази виробництва; 
- збільшення можливостей для покращення якості продукту в цілому; 
- зменшення витрат на етапах проектування, консультування та ін. 
- збільшення залученості розгалуженої мережі постачальників та 

інших контрагентів. 

Завдання 
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Цільовий блок – це такі цілі і завдання, які підприємство може досягати 

власними можливостями. При цьому цілі можуть бути досягнуті частково або 

повністю. Цільовий блок характеризується виконанням таких завдань: 

 зменшення рівня витрат на утримання штатного персоналу. 

Утримання штатного персоналу, структурних підрозділів завжди 

супроводжується витратами на заробітну платню та забезпечення умов праці. 

Створення віртуального підрозділу або залучення фріленсерів реструктуризує 

ці статті витрат, адже немає необхідності у локалізації відділу в конкретному 

місці. Витрати на заробітну платню не виключаються, але у даному вападку 

підприємство сплачує саме за знання та навички виконавців, отримання 

необхідного результату їх праці. Тому вивільнені кошти можна вкласти у 

технічне переозброєння малого підприємства, підвищення професійного рівня 

персоналу та ін. Ключовими напрямами виконання даного завдання є: 

а) забезпечення якісним мережевим зв’язком, необхідними технічними 

засобами; б) залучення персоналу відповідної кваліфікації;  

 підвищення результативності та ефективності виконання окремих 

процесів. Отримання результату від діяльності підприємства залежить від 

багатьох факторів, та в першу чергу мова йде про ефективно налагоджений 

процес його виконання. Він поділяється на бізнес-процеси, кількість яких 

залежить від складності продукції. Віртуалізація або залучення фрілансерів 

надає змогу чітко розподілити всі бізнес-процеси між виконавцями, окреслити 

їх зони відповідальності та завдяки он-лайн платформам, хмарним сховищам 

відслідковувати етапи їх виконання, відслідковувати KPI (key performance 

indicators або ключові показники ефективності) виконавців, що дасть змогу 

максимізувати їх  результативність. Ключовими напрямами виконання даного 

завдання є: а) цифровізація процесу виконання продукту; б) розробка 

показників для відслідковування KPI; 

 пришвидшення реакції на зміни у середовищі підприємства. Її 

забезпечує гнучкість організаційної структури. Основною перевагою створення 

віртуальних блоків та залучення фрілансерів є максимальне відокремлення та 
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концентрація на виконанні конкретного завдання або проекту. Тому при зміні 

умов його виконання або заміні проекту, команда віртуального блоку або 

фрілансер відразу приступає до нового. Ключовими напрямами виконання 

даного завдання є відокремлення віртуальних блоків за такими ключовими 

ознаками: б) сфера діяльності команди, б) напрями проектів; в) зв’язок між 

усіма учасниками проекту на он-лайн платформах;  

 розширення кордонів реалізації продукту чи послуги. Серед ключових 

постулатів запропонована концептуальна модель має географічне положення 

підприємства, проте для віртуалізації даний аспект не є вирішальним. У 

випадку розширення підприємства і виходу на нові ринки створюється 

відокремлений структурний підрозділ на території збуту продукції. Але сучасні 

технологічні можливості дозволяють розширювати ринок збуту не створюючи 

при цьому ніяких додаткових відділів. Мережа інтернет та торгові он-лайн 

площадки і є інструментом збільшення кордонів реалізації продукту.  

Ключовим напрямом виконання даного завдання є: створення віртуального 

підрозділу або залучення фрілансера, що буде відповідати за просування 

продукту чи послуги в мережі або іншими комунікаційними засобами зв’язку. 

Ресурсний блок – це цілі, досягнення яких відбувається шляхом 

залучення фрілансерів та запровадження віртуалізації. До ресурсного блоку 

відносять три блоки: 

 управлінський; 

 передвиробничи; 

 виробничий. 

Цілі управлінського блоку досягаються виконанням таких завдань: 

 зосередження топ-менеджменту на стратегічних цілях. Через 

ресурсні обмеження малих промислових підприємств (доступу до 

технологічних та технічних можливостей виробництва продукції, фінансових 

можливостей) топ-менеджмент, наряду з виконанням стратегічних цілей, 

виконує поточні завдання. Ця практика заважає йому концентруватися на 

векторах розвитку підприємства. Віртуалізація вирішує дану проблему. 
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Виконання рутинних та повсякденних задач топ-менеджер передає до 

обов’язків віртуальних підрозділів чи фрілансерів, не зменшуючи ефективність 

виконання бізнес-процесів. Ключовими напрямами виконання завдання є: 

а) чіткий розподіл бізнес-процесів між усіма виконавцями; б) моделювання їх 

основних етапів і дій учасників на кожному із них;  

 забезпечення більш кваліфікованого підходу до виконання окремих 

етапів управління. Дане завдання ґрунтується на стратегічних цілях 

підприємства. Зоккрема, якщо ціль підприємства – підтримка високої якості 

продукції, то її досягнення забезпечується залученням фрілансера, що є 

професіоналом в своїй сфері, або створенням віртуального підрозділу на базі 

вже існуючого об’єкту підприємництва (інше підприємство, консалтингова 

компанія та ін.), якщо власні можливості не можуть забезпечити виконання 

даного бізнес-процесу. Ключовим напрямом виконання завдання є правильне 

формулювання стратегічного бачення підприємства та стратегічних цілей; 

 збільшення швидкості реакції управлінського блоку при необхідних 

змінах. Виконання даного завдання тісно пов’язано з цільовим блоком. Але 

різниця полягає в тому, що якийсь окремий бізнес-процес управлінської ланки 

(ведення бухгалтерії, юридичних питань, маркетингові дослідження та ін.) 

передається на виконання віртуального підрозділу або фрілансера. Ключовим 

напрямом виконання завдання є аналіз «слабких» місць системи управління 

малого промислового підприємства. 

Цілі передвиробничого блоку досягаються виконанням таких завдань: 

 покращення рівня підготовчої фази виробництва. Для малих 

промислових підприємств одним з основних бізнес-процесів є підготовча фаза 

виробництва. Як показало дослідження (див. п.2.2), вітчизняні підприємства 

обмежені в ресурсах (технологічних, технічних, фінансових), тому виникає 

проблема забезпечення необхідної технології виробництва та технічного 

оснащення. Віртуалізація або залучення фрілансера є альтерннативним 

вирішенням даної проблеми. Створення віртуального підрозділу на базі вже 

існуючого виробництва або залучення фрілансера, що має необхідну 
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технологію, спрощує підготовку виробництва. Зникає необхідність у закупівлі 

обладнання або технології, не порушуючи при цьому виконання процесу 

виробництва. Ключовими напрямами виконання завдання є отримання та 

систематизація необхідної інформації щодо можливих партнерів, забезпечення 

безперебійних логістичних зв’язків. 

 збільшення можливостей для покращення якості продукту в цілому. 

Для малих промислових підприємств актуальне підвищення якості, адже 

досягти його можна шляхом проведення експерементальних та дослідницьких 

робіт. Як вже було відзначено у п.2.2, ресурси підприємств не забезпечують в 

повній мірі їх проведення через відсутність необхідного технічного 

забезпечення, кадрів, а також необхідних технологій. Віртуалізація структурних 

підрозділів дозволяє вирішити проблему забезпечення технологіями та 

технікою, а фріланс – відсутності кваліфікованих кадрів. Ключовими напрямами 

виконання завдання є: а) фінансове забезпечення створення віртуальних блоків 

та залучення фрілансерів; б) забезпечення зв’язку між усіма учасниками; 

 зменшення рівня видатків на етапах проектування, консультування та 

ін. Етапи проектування та консультування забезпечують ефективне виконання 

наступного бізнес-процесу – виробництва продукції. Через обмеженість 

людського ресурсу підприємства доволі часто стикаються з проблемою нестачі 

кадрів на основні бізнес-процеси, серед яких: підготовка креслень або 

схематичних зображень, проведення експертиз. Створення віртуальних 

підрозділів забезпечить виконання всього підготовчого бізнес-процесу. 

Залучення фрілансера ефективне, якщо технологія виробництва не має 

розгалужених зв’язків або нестача кадрів присутня лише на окремому етапі: 

підготовка проекту, розрахунок його вартості і т.д. Ключовими напрямами 

виконання завдання є чітке розмежування функціональних обов’язків між всіма 

учасникми бізнес-процесу, налагодження зв’язків між ними; 

 збільшення залученості розгалуженої мережі постачальників та інших 

контрагентів. Малі підприємства не завжди володіють розгалуженими 

дилерськими мережами, як великі або середні підприємства. Тому проблема 
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збуту продукції є однією із основних. Вирішення її полягає у наступному: 

залучення фрілансерів, обов’язками яких буде просування продукції, її 

доставка, сервісне обслуговування, створення відокремлених структурних 

підрозділів в торговельних точках локального або регіонального рівня. 

Ключовим напрямом виконання завдання є цифровізація зв’язків та всього 

бізнес-процесу в цілому. 

Цілі виробничого блоку досягаються виконанням таких завдань: 

 забезпечення можливостей індивідуального підходу. Однією із 

ключових переваг виробництва малими промисловими підприємствами є 

можливість забезпечення індивідуального підходу. Великі та середні 

підприємства через складні технологічні процеси та масштаби виробництва не 

можуть задовольнити таку потребу. Саме тому малим підприємствам слід 

використовувати дану перевагу. Створення віртуального підрозділу 

забезпечить виконання уніфікованого проекту або замовлення. Надалі 

структурний підрозділ може бути ліквідований або переформатований на інший 

проект чи завдання. Залучення фрілансерів може бути ефективне у випадку, 

якщо підприємство не взмозі внести зміни у виробничий процес власними 

можливостями. Ключовими напрямами виконання завдання є: а) створення 

адаптивної гнучкої структури управління; б) забезпечення ресурсами; 

 зменшення витрат на утримання виробничого персоналу та закупівлю 

додаткового обладнання. Віртуалізація дозволяє відокремлювати команди за 

проектами, тим самим зменшуючи витрати на утримання виробничого 

персоналу, усуваючи необхідність у закупівлі додаткового обладнання.  Це 

стосується таких етапів: заготівля сировини для виробництва продукції, 

замовлення готової продукції у вигляді напівфабрикату для подальшої її 

реалізації, виробництво тари, упаковки,  допоміжних матеріалів. Це дасть змогу 

зменшити статті витрат, а вивільнені кошти вкласти в розвиток інших бізнес-

процесів, збут продукції та ін. Залучення фрілансера дозволить виконати 

окремий бізнес-процес, не вдаючись до навчання штатного працівника або 
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пошук нового. Ключовими напрямами виконання завдання є: а) чіткий розподіл 

бізнес-процесів; б) моделювання виробничого процесу; 

 забезпечення відсутності часових обмежень у виконанні замовлень. 

Робота підприємства або торговельної площадки завжди обмежена в часі через 

низку причин, серед яких забезпечення умов праці, виконання законодавчих 

норм. Тим самим виконання замовлення обмежується в часі. Організація 

віртуального підрозділу дозволяє з цим впоратися, адже співпраця між його 

учасникми відбувається он-лайн в будь-який час. Тобто залучення фрілансерів 

на окремі бізнес-процеси забезпечує виконання обов’язків без прив’язки до 

часу та місця. Ключовим напрямом виконання завдання є забезпечення 

безперервного потрібного зв’язку між усіма учасниками проекту; 

 збільшення об’ємів виробництва. З появою торгових он-лайн площадок 

наявність точок продажу у підприємства не є обов’язковою і економічно 

виправданою: орендна плата, утримання персоналу, закупівля додаткового 

обладання. Створення віртуального відділу з продажів дає змогу вивільнені 

кошти вкласти в он-лайн маркетинг, таргетовану рекламу, тим самим не 

втрачаючи дохід та збільшуючи об’єми продажу. Адже точка продажу 

локалізована на конкрену територію, а мережеві технології не мають обмежень 

в географічних просторах. Залучення фрілансера буде виправданим у випадку 

становлення підприємства або виконання окремого бізнес-процесу 

(налаштування таргетованої реклами,  SMM, SEO-адміністратор). Ключовим 

напрямом виконання завдання є забезпечення наявності торговельних он-лайн 

площадок та зв’язку з усіма учасниками бізнес-процесу. 

До основних складових  організаційного забезпечення інноваційного 

розвитку малих промислових підприємств в умовах інформатизації 

економіки відносять:  

а) загальну;  

б) управлінську;  

в) передвиробничу;  

г) виробничу складову.  
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Їх виділено відповідно до загального, управлінського, передвиробничого 

та виробничого блоків (див. рис. 3.2).  

Кожна складова за допомогою інтегрування механізмів віртуалізації 

організаційних структур та фрілансу персоналу вирішує власні завдання:  

а) загальна складова –завдання, пов’язані з витратно-результатною 

характеристикою організаційного забезпечення в частині: зменшення витрат на 

утримання штатного персоналу; підвищення результативності та ефективності 

виконання окремих процесів; пришвидшення реакції на зміни у середовищі 

підприємства; розширення кордонів реалізації продукту чи послуги;  

б) управлінська складова – завдання, повязані з удосконаленням 

управлінського впливу на організаціне забезпечення в частині пріоритизації 

стратегічних цілей; якості та оперативності управління при необхідних змінах;  

в) передвиробнича складова – завдання, повязані з удосконаленням 

організаційної основи допоміжної інфраструктури підприємства в частині 

підвищення якості її впливу на етапах проектування, консультування та інше, 

витратності утримання, формування розгалуженої мережі постачальників та 

інших контрагентів; 

г) виробнича складова – завдання, пов’язані з удосконаленням 

організаційної основи виробничої структури підприємства в частині 

забезпечення індивідуального підходу; зменшення витрат на утримання 

виробничого персоналу та закупівлю додаткового обладнання; ліквідації 

часових обмежень у виконанні замовлень; збільшення об’ємів виробництва. 

 Таким чином, концептуальна модель цільових організаційних змін 

інноваційного ровитку малих промислових підприємств є теоретичним 

підґрунтям цільових змін (побудови або реструктуризації) організаційної 

структури з урахуванням впровадження віртуальних блоків. Для цього 

сформовано перелік заходів, виконання яких потребує процес цільових змін.  
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3.2 Комплекс рекомендацій щодо блокового проектування, варіативного 

вибору та оцінювання  результативності організаційної структури інноваційно-

активних малих промислових підприємств з елементами віртуалізації 

 

 

Впровадження віртуальних блоків забезпечить виконання основних 

завдань організаційного забезпечення, відповідно до основних складових 

інноваційного розвитку малих промислових підприємств. Особливо актуальним 

це є для інноваційно-активних підприємств. Віртуалізація повинна базуватись 

на комплексі дій, який має містити такі етапи:  

 проектування зв’язків віртуального блоку з іншими блоками 

організаційної структури; 

 обґрунтування методичних рекомендацій щодо варіативного вибору 

організаційної структури та оцінювання її результатів. 

Проектування зв’язків віртуального блоку з іншими блоками 

організаційної структури. Формування зв’язків організаційної структури 

залежить від того, яким ознакам відповідає підприємство. Віртуальний блок 

може бути представлений в таких організаційних формах: підприємство, 

підрозділ, команда проекту, робоче місце. Їх організаційні аспекти 

відрізняються між собою, але є те, що їх об’єднує – ознаки (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3  – Ознаки віртуальних блоків (джерело: власна розробка) 
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Для виділення, ідентифікації та характеристики організаційних форм 

віртуальних блоків пропонується застосувати такі їх ознаки:  

 інформаційний простір – комунікації між учасниками бізнес-процесів 

(віртуального і структурних підрозділів), що проводитимуться у віртуальному 

середовищі із залученням технічних пристроїв та програмних продуктів;  

 автономність – доступ до всіх необхідних документів та іншого 

контенту на хмарних сховищах;  

 аутстафінг – залучення позаштатного працівника до виконання 

проекту або завдання;  

 інформаційна підтримка прийняття рішень – вид інформаційної 

системи, що передбачає застосування інформаційних технологій: ERP-систем 

Enterprise Resource Planning, планування ресурсів підприємства), BPM-систем 

(Business Process Management), управління бізнес-процесами та ін.;  

  територільне розсіювання – для цілей управління, оскільки 

місцезнаходження віртуального блоку не впливає на його результативність, 

тому не передбачає фізичне знаходження в офісному приміщенні;  

 організаційна гнучкість – відсутність залежності віртуального блоку 

від конкретного замовлення. 

Відповідно до цих ознак можна позначити декілька форм віртуальних 

утворень – структур або блоків, що мають віртуальні ознаки (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 – Організаційні форми віртуальних блоків (джерело: власна 

розробка) 

Завдання Форма віртуального 
блоку Рівень складності  Характер виконання  Тип   

1.  Віртуальне 
робоче місце 

низький короткостроковий 
довгостроковий 

2. Команда проекту середній короткостроковий 

3. Підрозділ середній короткостроковий 

4. Підприємство високий довгостроковий 
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Віртуальне робоче місце –  структурна одиниця, доступ до якої можна 

отримати за допомогою сучасних технічних пристроїв та технологічного 

забезпечення без територіальних та часових обмежень. Актульне для видів 

діяльності, що не мають розгалужену систему бізне-процесів (надання 

консультативних послуг, страхових, юридичних та ін.).  

Команда проекту – об’єднання людей для виконання проекту або 

завдання, що співпрацюють між собою за допомогою сучасних інформаційних 

технологій без теориторіальної та часової прив’язки. Актуальне для проектів та 

завдань разового або короткострокового характеру.    

Віртуальний підрозділ – структурний блок, відокремлений від основної 

структури управління для оперативного виконання поставленого завдання. 

Учасники підрозділу можуть змінюватись в залежності від кінцевої мети 

завдання. Актуальне для підприємств з багатоступінчатим процесом 

виробництва (високотехнологічної продукції, вузькоспеціалізованого напряму). 

Віртуальне підприємство – організація з метою ведення підприємницької 

діяльності без фактичного територіально закріпленого офісу або торгового 

приміщення. Актуальне для підприємств, що повністю концентруються на 

продажах товарів або послуг в інтернет-просторі шляхом прямих продажів 

через корпоративний сайт або на торговельних інтернет-платформах.  

Важливим аспектом віртуалізації блоків є формування організаційної 

культури, адже їх учасники не знаходяться фізично в єдиному колективі, не 

мають налагоджених контактів між собою. Але при цьому їм притаманно 

високий рівень професіоналізму, розуміння поставленної задачі та чітко 

окреслені зони відповідальності. Саме тому для керівника віртуального 

підрозділу важливим є підготовчий етап до віртуалізації блоків, який 

складається з формулювання цілей та завдань, які будуть ставитись виконавцям 

проекту або учасникам віртуального блоку.   

Розглянемо типовий набір цілей та завдань, який буде притаманний 

підприємству в залежності від його бізнес-моделі (табл. 3.2).  
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Таблиця 3.2 – Типовий набір цілей та завдань організаційної форми 

віртуального блоку (джерело: власна розробка) 

Бізнес-модель Цілі Завдання 

Організаційна 
форма 

віртуального 
блоку 

1 2 3 4 

1. Виробництво  розробка нової 
продукції; 
 підвищення 

якості продукції; 
 удосконалення 

продукції, що 
виробляється; 
 скорочення 

бізнес-процесів 
виробництва; 
 зменшення 

витрат; 
 побудова 

виробництва 
замкнутого циклу; 
 автоматизація 

процесів; 

 розробка 
проекту нової 
продукції; 

 застосування 
технології 3D 
проектування; 

 забезпечення 
можливості 
індивідуального 
замовлення 
споживачем; 

 проведення 
експерементальних 
досліджень; 

 відокремлення 
окремого бізнес-
процесу; 

віртуальна 
команда; 
віртуальний 
підрозділ. 
 
 

2. Продаж  збільшення 
об’ємів продажів; 
 спрощення 

зв’язку «продавець-
споживач»; 
 побудова 

бренду; 
 розвиток 

інтернет-
комунікації; 
 збільшення 

дилерських мереж; 

 створення сайту; 
 розробка програм 

лояльності; 
 створення 

системи доставки 
замовлення; 

 забезпечення 
комунікації з 
контрагентами; 

 застосування 
інструментів 
просування товарів в 
мережі (таргетована 
реклама, Google Ads); 

 створення  
інформаційного 
порталу; 

віртуальне 
робоче місце; 
віртуальна 
команда; 
віртуальний 
підрозділ. 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 
3. Надання 
послуг 

 збільшення 
кількості 
замовників; 
 формування 

довіри у замовника; 
 цифровізація 

бізнес-процесів; 
 формування 

іміджу; 
 підвищення 

якості надання 
послуг; 

 застосування 
інструментів 
просування послуг в 
мережі; 

 створення 
інформаційного 
порталу; 

 забезпечення 
можливості 
індивідуального 
замовлення; 

 проведення 
вебінарів, он-лайн 
консультацій; 

віртуальне 
робоче місце; 
віртуальна 
команда; 
віртуальний 
підрозділ; 
віртуальне 
підприємство. 

4. 
Посередницькі 
послуги 

 збільшення 
кількості 
контрагентів та 
замовників; 
 формування 

довіри; 
 підвищення 

якості послуг; 
 формування 

іміджу; 
 цифровізація 

бізнес-процесів; 

 забезпечення 
можливості 
індивідуального 
замовлення; 
 проведення 

експерементальних 
досліджень; 
 відокремлення 

бізнес-процесу; 
 створення  

інформаційного 
порталу; 

віртуальне 
робоче місце; 
віртуальна 
команда; 
віртуальний 
підрозділ. 
 

 

Формулювання цілей та завдань є основою налагодження комунцікації 

між віртуальним блоком та структурним підрозділом підприємства. 

Організаційна структура управління надає змогу чітко відобразити зв’язки між 

усіма її ланками. Кожен з основних структурних блоків малого промислового 

підприємства (адміністративно-управлінський, фінансовий, передвиробничий, 

виробничий та збутовий) має набір типових функцій.  

Їх відображає структурно-логічна схема забезпечення зв’язків 

віртуального блоку з блоками структури управління (рис. 3.4): 
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Рисунок 3.4 – Структурно-логічна схема забезпечення зв’язків віртуального 

блоку з блоками структури управління (джерело: власна розробка) 

 

Основою досягнення цілей інноваційного розвитку малого промислового 

підприємства (див. рис.3.2) є забезпечення зв’язків віртуального блоку з 

блоками структури управління.  

Сутність та призначення звіязків полягає у такому: 

Адміністративно-управлінський блок передає до віртуального блоку 

функції забезпечення системи комунікацій. До них відносять: документообіг, 

ланцюги зв’язків між усіма ланками структури управління, моніторинг якості 
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та результативності роботи персоналу. Віртуальний  блок, застосуваючи 

сучасні технологічні засоби, забезпечує процес комунікації за допомогою:  

а) хмарних сховищ – постійний доступ відповідних структурних блоків 

до необхідної внутрішньої інформації, що забезпечує швидкість виконання 

управлінських рішень та скорочення витрат на організаційні потреби;  

б) програмних продуктів (див. п.2.3) – симулювання та автоматизацію 

освновних бізнес-процесів, моделювання зв’язків між усіма ланками структури 

управління підприємств, що забезпечує мінімізацію дублювання функцій;  

в) автоматизованих систем – розробку системи КРІ для моніторингу 

якості виконання управлінських рішень та їх результативності, що забезпечить 

підвищення мотивації персоналу.  

 Фінансовий блок передає до віртуального функції виконання типових 

завдань. До них відносять: контроль правильності складання, оформлення і 

затвердження кошторисно-фінансових розрахунків, аналіз фінансово-

господарської діяльності та моніторинг фінансових показників. В свою чергу 

віртуальний  блок за допомогою сучасних технологічних засобів забезпечує 

моніторинг основних фінансових операцій, тим самим розвантажуючи 

фінансовий блок від поточних завдань і оптимізуючи його в цілому.  

Передвиробничий блок передає до віртуального аудит основних процесів. 

До них відносять: моніторинг запасів та системи закупівлі. В свою чергу 

віртуальний  блок за допомогою сучасних технологічних засобів забезпечує 

аудит основних процесів, а саме: за допомогою ERP-систем – контроль та 

планування запасів на підприємстві та системи закупівлі, тим самим 

оптимізуючи бізнес-процеси і мінімізуючи додаткові витрати підприємства. 

Виробничий блок передає до віртуального функції виконання типових 

завдань. До них відносять: моніторинг завантаження виробничих ліній, 

контроль планів виробництва, аудит систем якості. В свою чергу віртуальний  

блок за допомогою сучасних технологічних засобів забезпечує автоматизацію 

процесів, а саме за допомогою ERP-систем та ВРМ-систем – оптимізація та 
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контроль виробництва, тим самим забезпечуючи завантаження виробничих 

можливостей та дотримання вимог до якості продукції. 

Збутовий блок передає до віртуального функції вирішення типових 

завдань. До них відносять: клієнтський сервіс, логістика, залишки готової 

продукції. В свою чергу віртуальний  блок за допомогою сучасних 

технологічних засобів забезпечує моніторинг бізнес-процесів, а саме за 

допомогою СRМ-систем – моніторинг та налагодження зв’язків з клієнтами, 

ERP-систем – планування та оптимізація етапів зберігання та доставки 

продукції.  

Проектування зв’язків віртуального блоку з іншими блоками 

організаційної структури повинно ґрунтуватись на таких критеріях:  

 ознаки віртуальних блоків; 

 їх організаційні форми.  

Аналіз типових цілей та завдань виявив основні структурні блоки, де 

можуть бути відокремлені віртуальні структурні підрозділи: адміністративно-

управлінський, фінансовий, передвиробничий, виробничий, збутовий. 

Обґрунтування методичних рекомендацій щодо варіативного вибору 

організаційної структури та оцінювання її результатів. Структурно-логічна 

схема забезпечення зв’язків віртуального блоку з блоками структури 

управління виявила, що проектування зв’язків віртуального блоку з іншими 

блоками організаційної структури – складний процес, що потребує додаткових 

рекомендацій щодо їх побудови.  

Розглянемо етапи побудови організаційної структури управління з 

елементами віртуалізації (рис. 3.5). 

Аудит діючої організаційної структури підприємства пропонується 

виконувати на основі функціонально-вартісного аналізу та процесного підходу у 

рамках методики «Bestlog» [179], яка представляє собою комплекс показників, 

розрахувавши які, можна визначити ефективність і придатність, у першу чергу, 

організаційної структури управління для здійснення змін.  
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               реакція 1;                 реакція 2;                     за необхідністю. 

 

Рисунок 3.5 – Етапи побудови організаційної структури управління 

підприємством з елементами віртуалізації (джерело: власна розробка) 

 

Методика містить такі показники оцінки: 

 коефіцієнт дублювання функцій структури управління ( ). Показує 

рівень дублювання функцій в апараті управління. Дає змогу скоротити загальний 
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2. Ідентифікація ключових 
 бізнес-процесів 

3. Інтеграція віртуальних 
блоків 

4. Оцінка структури управління після 
впровадження віртуальних блоків 

 

Вид діяльності 

Тип структури управління 

Спрямованість на інновації 

Географічне розташування 

Ознаки віртуалізації 

Форма віртуального блоку 

Цілі і завдання 

Кількість блоків 

5. Аналіз отриманих результатів 

Фактори впливу на 
організаційну структуру 

6. Коригування змін 

Розмір підприємства 

ERP- , BPM- , CRM-системи 
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рівень функцій, тим самим зменшити рівень завантаженості управлінського 

персоналу: 

 

                                                                                                                            (3.1) 

 

де      – кількість дубльованих функцій структури управління, од.; 

         – загальна кількість функцій, од.; 

 

 Для віртуалізації даний показник може слугувати підґрунтям для передачі 

поточних та рутинних задач відокремленим блокам.  

  

 коефіцієнт регламентації функцій структури управління ( ). Показує, на 

скільки ефективним є зв’язок між середньою та нижньою ланкою. Дає змогу 

забезпечити регламентацію всіх функцій структури управління та підвищити 

результативність її нижньої ланки: 

 

                                                                                                                          (3.2) 

 

де      – кількість регламентованих функцій структури управління, од.; 

  – загальна кількість функцій, од.; 

 – загальна кількість функцій структури управління на нижньому рівні, од.; 

         – середня кількість функцій перед нижнім рівнем управління, од. 

 

Для віртуалізації показник є важливим з ряду таких причин: забезпечення 

цифровізації всіх функцій та інформаційних потоків, забезпечення ефективності 

зв’язку між нижнім рівнем та рівнем, що йому передує.   
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 коефіцієнт сумісництва функцій структури управління ( ). Показує 

рівень сумісних функцій структури управління та є важливим для виявлення 

сумісних функцій та оптимізації всіх бізнес-процесів в цілому: 

 

                                                                                                                       (3.3) 

 

де      – кількість сумісних функцій структури управління, од.; 

 – загальна кількість функцій, од. 

 

 Для віртуалізації показник забезпечує оптимізацію окремих бізнес-процесів.  

 

 коефіцієнт інновацій структури управління ( ). Даний показник 

свідчить про здатність структури управління до організаційних інновацій, а саме 

характеризує її гнучкість та адаптивність: 

 

                                                                                                                           (3.4) 

 

де      – кількість нових функцій структури управління, од.; 

 – загальна кількість функцій, од. 

 

 Для віртуалізації він є важливим, адже сам процес створення віртуальних 

блоків – новий інструмент підвищення ефективності підприємства в цілому. І те, 

як структура управління пристосується до цих змін і буде підґрунтям ефективності 

організаційної структури з елементами віртуалізації.  

 

 коефіцієнт виділення функцій структури управління ( ). Є аналітичним 

показником, що характеризує, на скільки кожна структурна ланка завантажена 
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виконанням функцій, що дає змогу проаналізувати відповідність виконуваних 

функцій до компетентності їх виконавців: 

 

                                                                                                                        (3.5) 

 

де      – кількість виділених функцій структури управління, од.; 

 – загальна кількість функцій на початок періоду, од. 

 

 Для віртуалізації є важливим, адже це дозволяє максимально ефективно 

залучити до  відокремленого структурного блоку фахівців з необхідними 

компетентностями, здібностями, навиками.  

 

 коефіцієнт паралельності процесів структури управління ( ). Показує 

рівень функцій, які можуть виконуватись паралельно в загальній їх кількості: 

 

                                                                                                                    (3.6) 

 

де      – кількість сумісних функцій структури управління, од.; 

  – загальна кількість функцій, од. 

 

 Для віртуалізації є важливим з точи зору забезпечення оперативності 

виконання завдань, прийняття управлінських рішень та оптимізації всього бізнес-

процесу і виконання проекту в цілому. 

 

 коефіцієнт послідовності процесів структури управління ( ). Є 

зворотнім показником коефіцієнту паралельності процесів. Показує рівень 
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функцій, які не можна виконувати паралельно, тобто повинні виконуватись у 

визначеному порядку: 

 

                                                                                            (3.7) 

 

де      – кількість послідовності процесів структури управління, од.; 

 N – загальна кількість функцій, од. 

 

 Для віртуалізації показує, як побудувати виконання бізнес-процесу та 

проекту в цілому. 

 

 коефіцієнт пропускної спроможності структури управління ( ). 

Характеризує результативність виконуваних функцій та бізнес-процесів в цілому. 

Показує, на скільки оперативним може бути виконання проекту: 

 

                                                                                                       (3.8) 

 

Для віртуалізації є важливим з точки зору побудови структури організації та 

налагодження зв’язків між основними структурними блоками. 

 

 коефіцієнт маневреності структури управління ( ). Показує 

спроможність структури управління ефективно діяти в умовах введення  нових 

функцій та їх регламентації: 

 

                                                                                                                (3.9) 
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Для віртуалізації показує здатність структури управління діяти в нових 

умовах, що дає змогу корегувати організаційну структуру, побудову зв’язків, 

регламентування функцій між структурними блоками та виконавцями. 

 

 коефіцієнт пертурбації структури управління ( ). Показник показує 

рівень істотних змін, що були внесені в організаційну структуру та 

регламентованих функцій шляхом їх об’єднання та виділення нових: 

 

                                                                                                          (3.10) 

 

Для віртуалізації даний показник є інформативним для аналізу змін у 

структурі управління до і після введення віртуального блоку. 

 

 коефіцієнт керованості підприємством ( ). Показник, що залежить від 

таких коефіцієнтів: пропускної спроможності, пертрубації, маневреності та рівня 

функцій, що не дублюються: 

 

                                                   (3.11) 

 

 Для віртуалізації є важливим як порівняльний показник, що характеризує 

рівень зміни керованості до і після впровадження віртуального блоку. 

Аудит діючої організаційної структури підприємства повинен проводитись в 

динаміці, порівнюючи результати поточного стану та після внесення окремих змін. 

Для проведення більш детального аналізу слід орієнтуватися в основних трендах 

коефіцієнтів обраної методики (див. етап Аналіз отриманих результатів). 

Наступний етап – ідентифікація ключових бізнес-процесів. Його варто 

проводити за допомогою програмних продуктів, які забезпечать модулювання 

всіх бізнес-процесів, закріплення відповідальних осіб та побудови зв’язків між 
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ними. BPM-програми – системний підхід, що забезпечує цифровізацію таких 

процесів підприємства: проектування, виконання, документування, моніторинг 

і контроль автоматизованих і неавтоматизованих процесів для досягнення 

загальної стратегії, цілей та виконання завдань підприємства. Ідентифікація 

ключових бізнес-процесів залежить від таких факторів: діяльності 

підприємства, а саме ресурсного забезпечення (забезпеченість кваліфікованими 

кадрами, технологічний рівень, технічне забезпечення та ін.), його цілей 

(підвищення якості, удосконалення технології, збільшення об’ємів збуту) та ін. 

Функціональна складова BPM-програм: опис бізнес-процесів, забезпечення 

регламентаційними та допоміжними документами, закріплення вимог до 

робочого місця, виконання нормативів та ін. Це дає змогу виявити «слабкі 

місця» підприємства, що потребують посилення, переваги, що можуть бути 

задіяні для виконання додаткових проектів чи функцій, а також перспективи 

розвитку основних напрямів дяільності підприємства.   

Інтеграція віртуальних блоків здійснюється за допомогою 

налагодження зв’язків між структурними підрозділами підприємства. Даний 

етап слід проводити за допомогою методів побудови структур управління (див. 

п.2.3), відповідно до цілей та завдань (див. табл.3.2). Проектування зв’язків між 

віртуальним блоком та структурними підрозділами слід проводити з 

урахуванням бізнес-процесів, що були відокремлені на віртуалізацію та 

програмних продуктів, що будуть їх забезпечувати (див. рис.3.3).  

Оцінка структури управління після впровадження віртуальних блоків 

повинна базуватись на розрахунку основних показників методики оцінювання 

діючої структури управління (ф. 3.1-3.11.), що покаже, як вони змінились після 

впровадження віртуальних блоків та внесення змін в основні структурні блоки 

підприємства.  

Наведені показники надають часткову характеристику організаційної 

структури та змін, тому слід додати ряд показників, що будуть 

характеризувати саме рівень віртуалізації та забезпечення віртуальних блоків.  

Відповідно, пропонується ввести та застосовувати коефіцієнти:  
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 зміни структури постійних витрат;  

 віртуалізації ресурсів;  

 віртуалізації організаційної структури; 

 показник приросту віртуалізації. 

Коефіцієнт структури постійних витрат (КВпост) показує, на скільки 

зміниться рівень структури постійних витрат: заробітна плата, видатки на 

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

відокремлені у віртуальний підрозділ: 

 

                                    ;                                          (3.12) 

 

де  – сума постійних витрат підприємства до віртуалізації, грн; 

       - сума постійних витрат підприємства після віртуалізації, 

грн. 

 

Коефіцієнт віруталізації ресурсу показує рівень перенесення до 

віртуальних блоків основних ресурсів підприємства, а саме кадри, технологічне 

забезпечення та інше: 

  

 ;                                           (3.13) 

 

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

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

 

Коефіцієнт віртуалізації організаційної структури управління показує 

рівень віртуальних блоків в загальній кількості структурних блоків 

організаційної структури підприємства: 
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                                                  ;                                         (3.14) 

 

де  – ; 

      -  

 

Показник приросту віртуалізації показує відношення показників 

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

Аналіз отриманих результатів слід проводити за результатами 

отриманих показників (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3 – Цільовий аналіз та оцінювання структури управління у 

процесі впровадження віртуальних блоків (джерело: авторська розробка) 

Назва коефіцієнту Тренд 

Для виявлення ефективності функціонування структури управління  
до віртуалізації 

1. Дублювання функцій;  

2. Регламентації функцій структури;  

3. Сумісництва функцій;  

4. Інновацій структури управління;  

5. Виділення функцій структури управління;  

6. Паралельності процесів;  

7. Послідовності процесів;  

8. Пропускної спроможності;  

9. Маневреності;  

10. Пертурбації функцій;  

11. Керованості.  

Для виявлення ефективності функціонування після віртуалізації 

12. Рівня структури постійних витрат;  

13. Віртуалізації ресурсів;  

14. Віртуалізації організаційної структури;  

15. Приріст віртуалізації організаційної структури підприємства  

16. Рентабельність віртуалізації  
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За такою подачею та інтерпритацією показників посилюємо єкономічне 

обґрунтування організаційних змін шляхом віртуалізаії: 

 показник приросту віртуалізації організаційної структури підприємства 

є підґрунтям для формулювання поняття «рентабельність віртуалізації»; 

 рентабельність віртуалізації як відносний показник відображає рівень 

ефективності використання ресурсів підприємства, що задіяні у функціонуванні 

віртуальних структурних блоків.  

Виявлені дані дають змогу перейти до заключного етапу побудови 

організаційної структури з елементами віртуалізації – коригування змін, що 

відображує  зворотній зв’язок. В залежності від того, які показники не 

співпадають з зазначеними трендами, необхідно повернутись до відповідного 

попереднього етапу та внести додаткові зміни: 

 якщо спостерігається негативна динаміка у першому блоці показників – 

слід переглянути зміни на етапах аудиту діючої структури управління та виявлення 

основних бізнес-процесів (реакція 1, рис.3.4);  

 якщо негативна динаміка у другому блоці показників – необхідно 

переглянути процес інтеграції віртуальних блоків (реакція 2, рис.3.4);  

 за необхідністю після етапу коригування можна повертатись до будь-

якого етапу для внесення змін або доповнень (за необхідністю, рис.3.4). 

 Відтак, рекомендації щодо варіативного вибору організаційної структури 

пропонують п’ять основних етапів її побудови: аудит діючої організаційної 

структури підприємства; ідентифікація ключових бізнес-процесів; інтеграція 

віртуальних блоків; оцінка структури управління після впровадження 

віртуальних блоків; аналіз отриманих результатів; коригування змін. 

Рекомендації спираються на систему з 11 показників, до яких додано  

показники рівня структури постійних витрат, віртуалізації ресурсів, 

віртуалізації організаційної структури, приріст віртуалізації організаційної 

структури підприємства, що дозволяє виявити, наскільки ефективно діє 

організаційна структура управління з внесеними до неї елементами 

віртуалізації. Тому їх застосування удосконалює систему оцінки структури 
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управління елементом аналізу впровадження віртуальних блоків. Це 

підтверджує апробація рекомендацій та системи відповідних показників 

(Додаток Б). 

Таким чином, було запропоновано комплекс рекомендацій щодо етапів 

блокового проектування, варіативного вибору, а також удосконалено систему 

оцінювання результативності організаційної структури інноваційно-активних 

малих промислових підприємств з елементами віртуалізації. Водночас, 

запропоновані розробки формалізують лише віртуалізацію структурних блоків 

підприємства, не розглядаючи їх фрілансове забезпечення, яке висвітлене далі. 

 

 

3.3 Фрілансове забезпечення віртуальних блоків організаційної структури 

інноваційно-активних малих промислових підприємств 

 

 

Впровадження віртуального блоку будь-якої організаційної форми – це 

створення одного або кількох робочих місць, де функціональні обов’зки буде 

виконувати або контролювати людина – фрілансер – позаштатний працівник 

підприємства. Не дивлячись на те, що фрілансер не входить до штатного 

персоналу підприємства, керівництву слід проходити дещо подібні етапи 

організації його праці, що і з штатним працівником: пошук претендентів, 

налагодження зв’язків з працівниками інших підрозділів та створення умов, що 

будуть мотивувати та задовольняти фрілансера.  

Таким чином, фрілансове забезпечення віртуальних блоків організаційної 

структури інноваційно-активних малих промислових підприємств має 

базуватись на таких етапах:  

 проектування зв’язків фрілансерів  в межах віртуального блоку; 

 обґрунтування методичних рекомендацій щодо залучення фрілансерів та 

оцінки їх ефективності. 
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Проектування зв’язків фрілансерів  в межах віртуального блоку. 

Впровадження віртуального блоку, як  і будь-якого іншого структурного блоку 

підприємства, залежить від багатьох умов, зокрема як: 1) відповідність 

професійних здібностей фрілансерів цілям і завданням, які підприємство 

ставить перед ними; 2) технічні можливості забезпечення ефективної роботи 

фрілансерам; 3) готовність всіх структурних підрозділів та відповідальних осіб 

до умов роботи фрілансерів. Саме ці фактори впливають на формування 

зв’язків віртуального блоку з блоками структури управління підприємства, 

незважаючи на його вид діяльності, розмір та інші характеристики.  

Розглянемо детально даний процес (рис. 3.6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 3.6 – Структурно-логічна схема фрілансового забезпечення зв’язків 

віртуального блоку з блоками структури управління  

(джерело: власна розробка) 
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Створення віртуального блоку починається з формулювання цілей та 

завдань, виконання яких дасть підприємству необхідний результат. Саме це і є 

підґрунтям для визначення організаційної форми віртуального блоку: робоче 

місце, віртуальна команда, віртуальний підрозділ або віртуальне підприємство.  

Віртуальне робоче місце передбачає наявність одного працівника для 

виконання функціональних обов’язків. Найчастіше такі випадки ефективні в 

разі розширення напрямів діяльності та розвитку підприємства: інтернет-

маркетинг (просування в мережі та соціальних мережах, створення та ведення 

сайту), виконання разових завдань, що пов’язані з проведенням акцій або 

ребрендингом (дизайн, фото- та відеозйомка), технічна підтримка обладнання 

або устаткування та ін. Фрілансер обговорює умови роботи та отримує 

завдання і терміни його виконання. Замовник послуги або керівник контролює 

виконання, знаходиться на постійному зв’язку для коригування завдань або 

обговорення поточного стану. У такий спосіб здійснюється прямий контакт між 

фрілансером та відповідальною особою або структурним підрозділом, що є 

одним із факторів успіху і в перспективі дасть такі результати: збільшиться 

швидкість прийняття рішень через наявність мінімальної кількості структурних 

ланок між замовником та виконавцем, підвищиться оперативність виконання 

поточних завдань  та ін. Основною причиною негативного досвіду співпраці з 

фрілансером є його особисті якості.  

Віртуальна команда передбачає наявність від 3 до 5 чоловік і 

створюється з метою виконання багатоетапного процесу або проекту. Вона 

може бути трьох типів: 1) створена з залученням нових працівників; 

2) об’єднання працівників підприємства різних підрозділів з метою виконання 

проекту або завдання; 3) об’єднання фрілансерів з працівниками підприємства. 

Уточнення типології віртуальних команд дає змогу сформулювати 

основні труднощі, з якими вони можуть стикатися: різний рівень професійної 

підготовки, внутрішні конфлікти через розбіжності в особистих або 

професійних поглядах та ін. При цьому фактори успіху можемо сформулювати 

такі: а) виконання більш складних та високотехнологічних завдань; 
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б) оперативність дій на всіх етапах роботи над проектом; в) гнучкість та 

адаптивінсть організаційної форми (можливість корегувати склад команди без 

необхідності призупиняти виконання проекту). Основним негативним 

аспектом досвіду співпраці з віртуальною командою є низький рівень 

організаційного клімату. 

Віртуальний підрозділ, з точки зору організаційних аспектів, дещо 

подібний до створення віртуальної команди, та все ж є деякі відмінності: по-

перше, віртуальний підрозділ – окрема ланка структури управління, по-друге, 

складається, як правило, з 5 або більше працівників, по-третє, більш складний з 

точку зору організації робочого процесу та налагодження зв’язку між його 

учасниками. Саме тому виявлено основний фактор успіху забезпечення 

ефективних зв’язків – здібності та уміння керівника підрозділу до управління та 

організації робочого процесу. Від того, який організаційний клімат буде 

створено в середині підрозділу, а також налагодження виконання всіх бізнес-

процесів, і буде залежати ефективність всього підрозділу в цілому.  

Віртуальне підприємство не відображане на рис. 3.5, так як не може 

бути створене в рамках діючого підприємства. Саме тому розглянемо його 

окремо. Віртуальне підприємство створюється на довгостроковій основі та має 

високий рівень складності технологічного процесу. При цьому всі бізнес-

процеси можуть бути фізично не закріплені в одному місці, та на 

результативності це ніяк не відображається. Варто також відмітити основні 

фактори успіху віртуального підприємства: а) чітке закріплення 

функціональних обов’язків між усіма учасниками підприємства, 

б) концентрація керівника на стратегічних цілях та ін. 

Таким чином, проектування зв’язків фрілансерів в межах віртуального 

блоку залежить від ряду факторів, серед яких основним обрано його 

організаційну форму. Кожна з них відрізняється рядом аспектів, серед яких 

чисельність, складність завдання та фактори успіху. Але основні риси, що 

відрізняють фрілансерів від штатних працівників, це: високий рівень 

самодисципліни; високий рівень тайм-менеджменту; постійний саморозвиток.  



201 
 

Обґрунтування методичних рекомендацій щодо залучення 

фрілансерів та оцінки їх ефективності. Проведене дослідження (див. п. 2.2) 

показало, що ринок фрілансу активно розвивається як з точки зору виконавців, 

так і серед замовників послуг. Даний тренд буде зберігатись і надалі. Такий 

рівень попиту на послуги, що надаються, та пропозиції на ринку спровокувало 

виникнення нового тренду – створення бірж фрілансу. Слід також відмітити, 

що біржі фрілансу не мають географічних меж, так як всі вони представлені на 

он-лайн платформах. Таким чином, вибір проекту або фрілансера безмежний і 

залежить лише від таких аспектів: у фрілансера – напрям проету, вимоги до 

виконавця, у замовника – від конкретних вимог до компетентностей, вмінь, 

навичок  фрілансера та бюджету. Саме тому слід розглядати біржі фрілансу не 

тільки такі, що діють лише в межах України, а і в межах світу.  

Проаналізуємо більш детально їх організаційний та функціональний 

аспекти (табл. 3.4)  

 

Таблиця 3.4 – Он-лайн платформи фрілансу (джерело: систематизовано 

автором на підставі [180-185]) 

Назва Оплата: 
«+» є/ 

- «немає» 

Характеристика 

1 2 3 

1. freelancehunt.com.ua -  зручний функціонал; 
 є перевірка особистих даних; 
 наявний сервіс безпечних платежів; 
 довгий час на ринку; 
 наявність платних сервісів; 
 наявність бонусної програми. 

2. freelance.ua -  наявний сервіс безпечних платежів; 
 недосконалий функціонал; 
 наявність платних сервісів; 
 довгий час на ринку. 

3. web-lancer.net +  плаваюча система тарифів; 
 довгий час на ринку; 
 наявний сервісу безпечних платежів; 
 зручний функціонал. 
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Продовження таблиці 3.4 
1 2 3 

4. upwork.com +  висока світова популярність; 
 можливість створення он-лайн 

команди; 
 наявність демо-версії; 
 зручний функціонал; 
 велика кількість категорій. 

5. freelancermap.com -  є платні сервіси; 
 недосконалий функціонал; 
 неможливість зміни мови сайту. 

6. freelancer.com -  складний функціонал; 
 неможливість зміни мови сайту; 
 наявність платних сервісів. 

 

Аналіз бірж фрілансу показав, що за функціональним забезпеченням вони 

майже не відрізняються, крім можливостей, що можуть надавати платні 

сервіси. Додатковими характеристиками, що їх об’єднує, є:  

а) обов’язкова реєстрація;  

б) високий рівень інформаційного контенту, що дає змогу фрілансерам та 

замовникам проектів займатись саморозвитком та вдосконалювати свої 

професійні можливості;  

в) безпечні форми оплати послуг. 

Все це стало результатом певних змін, що відбулись на ринку праці, а саме 

зміни у соціально-трудових відносинах і обмеженнях та вимогах до 

працівників.  

Проаналізуємо більш детально аспекти їх перетворення (рис. 3.7). 

Аналізуючи перетворення на ринку фрілансу, вважаємо їх дещо 

неповними. Слід також враховувати обмеження і вимоги до працедавців, а 

саме: 

 а) чіткість обмеження функціональних обов’язків;  

б) чіткість формулювання завдань;  

в) вчасна оплата праці. 

Аргументуємо нашу позицію:  
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 досить часто фрілансери стикаються з такою складністю: при намаганні 

працедавця скоротити видатки та оптимізувати роботу персоналу, він додає до 

функціональних обов’язків фрілансера додаткові функціїї, що не входять до 

його компетентостей. При цьому не завжди доплачуючи за їх виконання. Саме 

тому це провокує перезавантаженість працівника, відсутність мотивації та ін.; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Перетворення на ринку фрілансу (джерело: удосконалено на 

підставі [186]) 

 

 поставлені завдання чітко формулюють функціональні обов’язки. Цей 

аспект тісно пов’язаний з першим: Деякі працедавці переглядають поставлені 

завдання досить часто, не розуміючи, через який період слід очікувати 

Особливі вимоги до 
робітників 

 відповідальність та 
пунктуальність; 

 самоорганізованість; 
 ініціативність; 
 здатність йти на 

ризик; 
 неамбіційність. 

 

Ризики та обмеження 
 нестабільність роботи та доходу; 
 недобросовісність роботодавців; 
 висока конкуренція; 
 відсутність соціального та 

правового захисту; 
 

Обмеження та вимоги до працівників та працедавців 

Ринок фріланс-робіт 

Зміни у соціально-трудових відносинах 

Зміни в організації праці 
 нові форми зайнятості; 
 швидке оновлення на 

ринку праці; 
 зростання самозайнятості; 
 вторинна самозайнятість; 
 поглиблення спеціалізації 

праці; 
 одночасна робота на 

різних замовників. 
 

Зміни в мотивації праці 
 «ліквідація відстані»; 
 дистанційні відносини між 

роботодавцем і працівником; 
 відсутність необхідності 

кар’єрного росту; 
 самостійний вибір 

завдання та виду робіт; 
 відсутність нормованого 

робочого часу; 
 можливість залучення 

фахівців на власний розсуд, 
незалежно від їх розташування; 

 відповідальність тільки за 
свої дії. 

Економічні зміни 
 «прямий зв’язок між 

ефективністю роботи та 
оплатою праці;  

 можливість 
перетворення заробітної 
плати на економічну ренту 
завдяки унікальності; 

 економія витрат на 
переміщення, обладнання 
робочого місця, транспорт; 

 широка альтернатива 
у виборі ресурсів. 

Особливі вимоги до 
працедавців 

 чіткість обмеження 
функціональних обов’язків; 
 чіткість формулювання 

завдань; 
 вчасна оплата праці. 
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результат, при цьому сумніваючись в компетентостях виконавця. Або навпаки 

– не співпрацюючи з ним, не корегуючи завдання, не відслідковуючи динаміку 

основних показників, що призводить до зниження результативності фрілансера 

та бізнес-процесу в цілому;  

 соціальна та правова незахищеність провокує появу наступного аспекту – 

невчасної оплати праці. З цим стикаються насамперед фрілансери, що 

співпрацюють з працедавцем не через фріланс-біржі, адже в більшій мірі он-

лайн платформи виступають гарантом того, що співпраця пройде в межах 

правового поля. 

Розглянемо більш детально, як працедавець може справитись з тими 

викликами, що сформувались на ринку.  

По-перше, чіткість обмеження функціональних обов’язків залежить від 

процесу поділу бізнес-процесів підприємства. Другий етап побудови структури 

управління з елементами віртуалізації – ідентифікація ключових бізнес-

процесів (див.п.3.2) – один із основних етапів, що визначає, на скільки 

ефективною буде структура управління з елементами віртуалізації. Адже 

чіткість розподілу всього процесу виробництва продукції або надання послуг 

визначає, де закінчується виконання одного функціонального обов’язку і 

починається виконання іншого. Це дає змогу забезпечити максимальну 

ефективність конкретного бізнес-процесу і процесу в цілому. Саме це і є 

підґрунтям для формулювання функціональних обов’язків та технічних завдань 

для фрілансера.  

По-друге, чіткість поставлених завдань є продовженням попереднього 

процесу – чіткості обмеження функціональних обов’язків. Коли працедавець 

розуміє всю технічну складову бізнес-процесів підприємства, він може 

сформулювати, якими компетентностями, знаннями та навичками повинен 

володіти фрілансер. Для виявлення професійного рівня фрілансера проводиться 

співбесіда або тестування, в залежності від сфери діяльності підприємства, 

посади, яка пропонується кандидату, та результатів, що від нього очікуються.  
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 По-третє, є невчасність оплати праці саме зі сторони працедавця. Звісно, 

що це в більшій мірі залежить від його особистих якостей, ніж від професійних. 

Але слід враховувати, що одним із мотивів ефективної діяльності фрілансера є 

саме зарплата та інші матеріальні  та нематеріальні стимули. І залежність між 

ними та мотивацією має прямий зв’язок, шо необхідно враховувати перед тим, 

як переходити на співпрацю з фрілансерами.  

Вплив на ринок фрілансу обмежень і вимог до працедавців досить 

істотний і є підґрунтям для застосування методик оціювання їх роботи. 

Оцінювання результативності має бути побудовано на основі існуючих 

методик оцінки. Не дивлячись на те, що фрілансери позаштатні працівники і 

організаційні умови іхньої роботи дещо відрізняються, вони також виконують 

свої функціональні обов’язки, цьому відповідають конкретні результати і їх 

потрібно оцінювати, порівнювати та аналізувати. В науковій літературі 

достатньо повно розглянуті методики оцінки персоналу [188-190], тому кожне 

підприємство має обрати те, яке максимально правильно оцінить роботу 

фрілансера. А це також залежить від сфери діяльності, складності задач та 

інших факторів. Розгляд існуючих методик виявив необхідність до введення 

додаткового поняття, яке б дозволило адаптувати методики до фріланс-

персоналу. Фріланс-персонал – позаштатні працівники, що виконують завдання 

та проекти підприємства на договірній або бездоговірній основі з оплатою 

праці відповідно до складності завдання та професійних якостей фрілансера. 

Зокрема, методика Н. Терехової [191] заключається в детальному та 

різноплановому оцінюванні індивідуальних якостей роботи фріланс-персоналу, 

складність виконання завдання для працівника відповідно до його кваліфікації. 

Є актуальною саме для тих підрозділів промислових підпиємств, де важливим є 

не трудомісткість, а покращення якості. З адаптацією до специфіки фрілансу та 

особливостей формування фріланс-персоналу методика набуває такого вигляду: 

 

                               Kk = (NB + 0,5D3 + 0,25D4) / No ,                               (3.15)    

 
де      Kk – коефіцієнт якості; 



206 
 

Nв – кількість завдань, які повернуті на доопрацювання, од.; 

No – загальна кількість завдань фріланс-персоналу, од.; 

D3,  D4 – кількість помилок фріланс-персоналу за певною (3, 4) посадою, 

од. 

 

Після розрахунку коефіцієнта якості праці визначається заробітна плата:  

 

                               Z = St * Km * Ko * (1+Kkr / Kk ) + P,                              (3.16)  

               

де       Z – зарабітна плата фріланс-персоналу, грн.; 

St – тарифна ставка  відповідно до штатного розпису,  грн; 

Km – коефіцієнт міжрозрядної одиниці, встановлюється, коли ІТП виконує 

роботу більш низького або високого розряду, в інших випадках дорівнює 

одиниці; 

Ko – коефіцієнт відпрацьованого часу, дорівнює частці реально 

відпрацьованого часу від запланованого; 

Kkr – коригувальний коефіцієнт, який оцінює якість праці робітника  в 

звітному періоді; 

P – сума всіх надбавок (за складність, терміновість виконання та ін.) до 

заробітної плати, грн. 

 

Наведену методику можна використовувати для розрахунку праці 

фрілансера, адже враховуються такі складові: коефіцієнт якості (враховує 

якість виконання роботи), виконання роботи більш низького або високого 

розряду та коригувальний коефіцієнт, що оцінює якість його праці.  

Застосовна також методика М. Скаржинського [192], яка заключається в 

наступному: ефективність виконаної роботи розраховується з урахуванням 

п’яти показників. Ключовим є порівняння фактичного часу виконання завдання 

з плановим. При цьому враховується складність, якість, а також швидкість 

виконання завдань порівняно з рекомендованим, з урахуванням використання 
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робочого часу. На відміну від попередньої, дана методика враховує 

трудомісткість та якість виконання завдання.  

З адаптацією до специфіки фрілансу та особливостей формування 

фріланс-персоналу методика набуває такого вигляду: 

 

                                         
v

p

mac

v

T

T

K

K
SE **  ,                                                 (3.17)     

                                               

де      E – підсумковий  бал ефективності праці; 

 S – оцінка складності виконаної роботи; 

Kv – якість виконаної роботи; 

Kmax – максимально можливе значення якості роботи; 

Tp – час, відведений за планом на виконання роботи, год.; 

Tv – фактичний час, витрачений на виконання роботи, год. 

  

Дана методика також може бути використана для розрахунку праці 

фрілансера.  адже враховуються такі складові: оцінка складності виконаної 

роботи, якість виконаної роботи, що порівнюється з максимально можливим 

його значенням, а також час, що відведений за планом, порівнюється з 

фактичним його значенням.  

Ще однією методикою цього ж автора М. Скаржинського [193], але вже 

розробленою у співавторстві з О. Головачовим, є метод розрахунку 

ефективності інженерної праці. Серед основних її показників, крім якості, є  

облік кількості порушень і помилок, максимально можлива якість і складність 

роботи. Але в ній не враховуюється частка і норма витраченого часу.  

З адаптацією до специфіки фрілансу та обосливостей формування 

фріланс-персоналу методика набуває такого вигляду: 
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де      Kki – інтегральний коефіцієнт якості; 

Kvi – інтегральний коефіцієнт обсягів виконаної роботи; 

Kd – інтегральний коефіцієнт порушень трудової дисципліни; 

Ko – інтегральний коефіцієнт помилок в конструкторсько-технологічній 

документації; 

E – эфективність праці  спеціалістів; 

i – порядковий номер технічного завдання; 

n – кількість показників, за якими оцінюється коефіцієнт; 

4; 2; 1,5; 2 –  значимість факторів, яка виявлена експертним методом. 

 

Останню методику можна також використовувати для розрахунку праці 

фрілансера, але вона  має гірші результати, адже слід враховувати той факт, що 

в ній не враховується частка і норма витраченого часу. Тому методика буде 

прийнятна для тих підприємств, де якість при виконанні роботи перевищує 

трудомісткість.  

Обгрунтування методичних рекомендацій щодо залучення фрілансерів 

базується на таких аспектах: сформувався тренд, що має і в подальшому 

позитивну динаміку, – створення он-лайн платформ – бірж фрілансу. Саме їх 

функціональні можливості забезпечують співпрацю фрілансерів та замовників 

послуг. При цому виявлено, що окрім вже існуючих обмежень та вимог до 

фрілансерів, сформувались вимоги до працедавця.  

Таким чином, фрілансове забезпечення віртуальних блоків організаційної 

структури інноваційно-активних малих промилових підприємств базується на 

процесі їх проектування, а саме організаційної форми віртуального блоку, 

кількості його учасників, їхніми навичками, вміннями та компетентостями. 

Створення фріланс-бірж зробило пошук фрілансерів досить простішим, адже 

їхній функціонал дозволяє максимально ефективно забезпечити віртуальний 

блок.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

 

До результатів розроблення та обґрунтування управлінського 

інструментарію організаційного забезпечення інноваційного розвитку малих 

промислових підприємств в умовах інформатизації можна віднести таке: 

1. 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 дає змогу вирішити завдання 

побудови або реструктуризаціії організаційної структури з урахуванням 

впровадження віртуальних блоків. 

2. 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.      

3. Основні завдання організаційного забезпечення інноваційного розвитку 

малих промислових підприємств в умовах інформатизації економіки 
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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. 

4. Аналіз типових цілей та завдань виявив основні структурні блоки, в 

яких можуть бути відокремлені віртуальні структурні підрозділи, а саме: 

адміністративно-управлінський, фінансовий, передвиробничий, виробничий, 

збутовий. Побудовано структурно-логічно схему забезпечення зв’язків 

віртуального блоку з блоками структури управління. Обгрунтовано процес їх 

налагодження, ролі віртуального блоку та структурного блоку в діяльності 

підприємства і роботи над кінцевим результатом. 

5. Комплекс рекомендацій щодо змісту та формалізації організаційного 

проектування охоплює п’ять основних етапів побудови структури управління з 

елементами віртуалізації: аудит діючої організаційної структури підприємства; 

ідентифікація ключових бізнес-процесів; інтеграція віртуальних блоків; оцінка 

структури управління після впровадження віртуальних блоків; аналіз 

отриманих результатів; коригування змін. Систему показників оцінювання 

результативності організаційної структури інноваційно-активних малих 

промислових підприємств з елементами віртуалізації, удосконалено такими 

коефіцієнтами: рівня структури постійних витрат, віртуалізації ресурсів, 

віртуалізації організаційної структури, приріст віртуалізації організаційної 

структури підприємства.  

6. 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.   
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7. Виявлено, що фрілансове забезпечення віртуальних блоків 

організаційної структури інноваційно-активних малих промилових підприємств 

базується на процесі їх проектування, організаційній формі віртуального блоку, 

кількості її учасників, їх навичках, вмінннях та компетентостях. 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. 

 

Результати розділу 3, отримані протягом дослідження, висвітлено у таких 

працях автора: [1, 2, 6, 8, 10, 14, 18, 19], наведених у Додатку А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

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 

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 підгрунтям 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 
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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’язків 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. 

Сформульовано основні її складові та завдання, що стало підставою для 

виявлення структурних утворень, які можуть бути відокремлені у віртуальні. 
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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 структури 

постійних витрат, віртуалізації ресурсу, 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 розиватимуться в віртуалізації в умовах інформатизації економіки, 

враховують світовий досвід та підвищують результативність як організаційного 

забезпечення підприємства, так і його функціонування в цілому.  

Це довела їх апробація на діючих підприємствах, що підтвердило робочу 

гіпотезу дисертації. Довідки та акти про впровадження результатів дослідження 

містить Додаток В. 
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ДОДАТОК А 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

Монографії 

1. Zaichenko K. S. Innovative development of small industrial enterprise in 

conditions of informatization of economy: organizational component [monograph] 

/ S.V. Filyppova, K. S. Zaichenko. – Schweinfurt: Time Realities Scientific Group 

UG (haftungsbeschränkt), 2019. – 218 p. (9,7 д.а., особистий внесок здобувача: 

обґрунтування теоретичних положень, методичних підходів і рекомендацій 

щодо організаційного забезпечення інноваційного розвитку малих 

промислових підприємств в умовах інформатизації економіки на засадах 

інтегрування організаційних механізмів віртуалізації та фрілансу  – 8,6 д.а.). 

Статті у наукових фахових виданнях України 

2. Зайченко К.С. Організаційна структура управління, як інструмент 

досягнення інноваційних цілей машинобудівного підприємства / К.С. 

Зайченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія 

«Економіка». – 2013. – № 3 (40). – С. 66-69. (0,3 д.а). Журнал індексується і 

реферується CrossRef (США); Index Copernicus (Польща);  Російський 

індекс наукового цитування (Росія);  Google Scholar (США); Національна 

бібліотека України ім. В.І. Вернадського (Україна).  

3. Зайченко К.С. Типологія та особливості організаційних структур 

інноваційно активних підприємств / К.С. Зайченко // Вісник Хмельницького 

національного університету. – 2013. – № 2, Т. 2. – С. 76-79. (0,2 д.а). Журнал 

індексується і реферується Index Copernicus (Польща); Google Scholar 

(США). 

4. Зайченко К.С. Інноваційна діяльність машинобудування України: 

сучасний стан та перспективи розвитку / К.С. Зайченко // Вісник 

Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2013. – № 4 (52). – С. 

155-159. (0,3 д.а.). Журнал індексується і реферується в міжнародних 

базах даних РІНЦ (Росія), Ulrich’s Periodicals Directory (США), Google 
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Scholar (США); Index Copernicus (Польща). 

5. Зайченко К.С. Сучасні  організаційні структури управління інноваційно-

активного малого підприємства / К.С. Зайченко, Н.М. Дащенко // Економіка. 

Менеджмент. Бізнес. – 2014. – № 3 (11). – С. 104-111. (0,4 д.а., особистий 

внесок здобувача висвітлено переваги та недоліки основних організаційних 

структур управління – 0,2 д.а.). 

6. Зайченко К.С. Організаційні форми малих інноваційних підприємств: їх 

види та особливості / К.С. Зайченко // Вісник Дніпропетровського 

університету. Серія: Економіка. – 2015. – № 10/1, Т.23. – С. 61-67. (0,4 д.а.).  

7. Зайченко К.С. Роль держави в діяльності малого інноваційно-активного 

бізнесу: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії / К.С. Зайченко // Економіка і 

держава. – 2016. – №10. – С. 90-94. (0,5 д.а). Журнал індексується і 

реферується в міжнародних базах Google Scholar (США); Index 

Copernicus (Польща). 

8. Зайченко К.С. Ринок фрілансу в Україні: сучасний стан та перспективи 

розвитку [Електронний ресурс] / К.С. Зайченко // Ефективна економіка. – 

2017. – № 12. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5994. – Доступно на 20.10.2019. 

– Назва з екрана. (0,3 д.а). Журнал індексується і реферується в 

міжнародних базах Google Scholar (США); Index Copernicus (Польща). 

9. Зайченко К.С. Методи та моделі формування організаційної структури 

інноваційно-активного малого підприємства: сутність та практичне 

значення/ К.С. Зайченко // Економіка і держава. – 2019. – № 2. – С. 135-140. 

(0,5 д.а). Журнал індексується і реферується в міжнародних базах Google 

Scholar (США); Index Copernicus (Польща). 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

10. Zaychenko K. Current organizational structures of innovation-active small 

businesses, their strengths and weaknesses in different areas / K. Zaychenko // 

Europe journal of economic reserch. – 2017. – № 2 (1). – PP. 19-24. (0,5 д.а.) 

(Німеччина). 
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11. Freelance as the main trend in doing business in the food industry / [L. 

Frolova, T. Gorodetska, K. Ivanchuk, K. Zaychenko, T. Nosova] // Journal of 

Hygienic Engineering and Design. – 2018. – № 25. – PP. 81-86. (0,49 д.а. – 

особистий внесок здобувача: висвітлено переваги та недоліки залучення 

фріленсерів). Журнал індексується і реферується в міжнародній базі 

Scopus. 

 

2. Опубліковані праці, які додатково відображають результати дисертації 

Матеріали наукових конференцій 

12. Мельник К.С. Організаційна структура управління, як основний фактор 

ефективності організації [Електронний ресурс] : Матеріали ІІІ наук.-практ. 

інтернет-конф. [«Проблеми ринку та розвиток регіонів України в 21 

сторіччі»], (Україна, м. Одеса, ОНПУ, 17-19 травня 2012 р.) / К.С. Мельник. 

– Одеса: ОНПУ, 2012 – С. 118-119. – Режим доступу: 

https://economics.opu.ua/files/science/ipreed/2012/118.pdf. – Доступно на 

20.10.2019. – Назва з екрана.  (0,09 д.а.). 

13. Зайченко К.С. Сутність та принципи побудови організаційної структури 

управління в інноваційно активному підприємстві : Матеріали ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів [«Актуальні 

проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації 

економіки»], (Україна, м. Рівне, НУВГП, 18-19 квітня 2013 р.) / К.С. 

Зайченко. – Рівне: НУВГП, 2013. – С. 78-79. (0,11 д.а.). 

14. Зайченко К.С. Організаційна структура управління машинобудівного 

підприємства : Матеріали І Міжнар. наук.-теор. конф. молодих вчених та 

студентів [«Менеджмент та маркетинг: сучасні глобальні виклики»], 

(Україна, м. Донецьк, ДНТУ, 16-17 травня 2013 р.) / К.С. Зайченко. – 

Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2013. – В 

2-х томах. – Т.1: Менеджмент. – С. 90-91.  (0,14 д.а.). 

15. Зайченко К.С. Інноваційний шлях розвитку промислового підприємства 

та його організаційне забезпечення : Матеріали Міжнар. українсько-
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японської конф. з питань науково-промислового співробітництва (Україна, 

м. Одеса, ОНПУ, 24-25 жовтня 2013 р.) / К.С. Зайченко. – Одеса: ОНПУ, 

2013. – Т. 2. – С. 99-101. (0,17 д.а.). 

16. Зайченко К.С. Інноваційна діяльність малого підприємства: проблеми та 

шляхи вирішення : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка 

підприємства: сучасні проблеми теорії та практики»], (Україна, м. Одеса, 

ОНЕУ, 18 вересня 2015 р.) / К.С. Зайченко. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 109-

110. (0,08 д.а.). 

17. Зайченко К.С. Інноваційний потенціал підприємства: його зміст та 

значення [Електронний ресурс] : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет 

конф. ["Формування потенціалу економічного розвитку промислових 

підприємств"], (Україна, м. Одеса, ОНПУ, 27-28 квітня 2016 р.) / К.С. 

Зайченко. – Одеса: ОНПУ, 2016. – С. 50-51. – Режим доступу: 

https://economics.opu.ua/formuvannya-potencialu-ekonomichnogo-rozvitku. – 

Доступно на 20.10.2019. – Назва з екрана. (0,13 д.а.). 

18. Зайченко К.С. Інноваційний розвиток малого бізнесу та євроінтеграція: 

можливості і перспективи : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

[«Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції 

та інноваційного розвитку»], (Україна, м. Дніпропетровськ, ДНУ ім. 

О.Гончара, 14-15 квітня 2016 р.) / К.С. Зайченко.  – Дніпропетровськ: Біла 

К.О., 2016. – Т. 7. – С. 72-74. (0,12 д.а.). 

19. Зайченко К.С. Новітні організаційні структури управління 

підприємством: причини виникнення та їх роль у сучасних умовах ведення 

бізнесу [Електронний ресурс] : Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет 

конф. [«Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту»], (Україна, м. 

Одеса, ОНПУ, 25-26 травня 2017 р.) / К.С. Зайченко. – Одеса: ОНПУ, 2017. – 

С. 13-16. – Режим доступу: 

https://economics.opu.ua/files/science/men/2017/13.pdf. – Доступно на 

20.10.2019. – Назва з екрана. (0,24 д.а.). 

20. Зайченко К.С. Фріланс, як основний тренд сучасного підприємництва в 
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Україні [Електронний ресурс] : Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інтернет 

конф. молодих вчених та студентів [«Формування механізмів управління 

якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»], (Україна, м. 

Дніпро, Університет ім. А.Нобеля, 22 березня 2018 р.) / К.С. Зайченко. – 

Дніпро: Університет ім. А.Нобеля, 2018. – С. 85-87. – Режим доступу: 

http://www.duep.edu/uploads/tovaroedy17-18/21726.pdf. – Доступно на 

20.10.2019. – Назва з екрана. (0,1 д.а.). 
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ДОДАТОК Б 

Апробація рекомендацій щодо варіативного вибору організаційної структури та 
системи відповідних показників  

 
Для варіативного вибору організаційної структури на підприємствах ПП «Макфіл-

Груп» (вид діяльності - видавнича діяльність), ТОВ «КПС-07» (вид діяльності - надання в 
оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), ТОВ «Інформ-Груп» 
(вид діяльності - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними 
діяльність) застосовано алгоритм, висвітлений у методиці варіативного вибору 
організаційної структури та системи відповідних показників (див. п.3.3) 

Застосовано систему показників (табл.3.3) та авторські показники-коефіцієнти:  
 структури постійних витрат;  
 віртуалізації ресурсів;  
 віртуалізації організаційної структури; 
 показник приросту віртуалізації. 

 
Коефіцієнт дублювання функцій структури управління ( , формула 3.1 

 

          

                                     
де      – кількість дубльованих функцій структури управління, од.; 

  – загальна кількість функцій, од.; 
 

Коефіцієнт регламентації функцій структури управління ( , формула 3.2 

 

            

                                
де      – кількість регламентованих функцій структури управління, од.; 

  – загальна кількість функцій, од.; 

 – загальна кількість функцій структури управління на нижньому рівні, од.; 

           – середня кількість функцій перед нижнім рівнем управління, од. 
 

Коефіцієнт сумісництва функцій структури управління ( , формула 3.3 

 

                                              

 
де      – кількість сумісних функцій структури управління, од.;  

  – загальна кількість функцій, од. 
 

Коефіцієнт інновацій структури управління ( , формула 3.4 
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де      – кількість нових функцій структури управління, од.; 

  – загальна кількість функцій, од. 
 

Коефіцієнт виділення функцій структури управління ( , формула 3.5 

 

                                               

 
де      – кількість виділених функцій структури управління, од.; 

  – загальна кількість функцій на початок періоду, од. 
 

Коефіцієнт паралельності процесів структури управління ( , формула 3.6 

 

                                            

 
де      – кількість сумісних функцій структури управління, од.; 

  – загальна кількість функцій, од. 
 

Коефіцієнт послідовності процесів структури управління ( , формула 3.7 

 

                             

 
де      – кількість послідовності процесів структури управління, од.; 

  – загальна кількість функцій, од. 
 

Коефіцієнт пропускної спроможності структури управління ( , формула 3.8 

 
                            

 
Коефіцієнт маневреності структури управління ( , формула 3.9 

 
                                  

 
Коефіцієнт пертурбації структури управління ( , формула 3.10 

 
                                 

 
Коефіцієнт керованості підприємством ( , формула 3.11 
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Коефіцієнт структури постійних витрат (КВпост ), формула (3.12): 
 

 , 

 
де  – сума постійних витрат підприємства до віртуалізації, грн; 

       - сума постійних витрат підприємства після віртуалізації, грн; 
 
Коефіцієнт віртуалізації ресурсу, формула (3.13): 
  

,                              

 
де R1 – кількість ресурсу категорії до віртуалізації, од. або чол.; 
     R2 – кількість ресурсу категорії після віртуалізації, од. або чол.; 
 
Коефіцієнт віртуалізації організаційної структури управління, формула (3.14): 
 

 ; 

 
де  – ; 

      - ; 
 
Показник приросту віртуалізації показує відношення показників віртуалізації в 

динаміці, а саме відношення базового періоду до звітного. 
Аналіз отриманих результатів слід проводити за результатами оцінювання величин 

розрахованих показників (див. табл.3.3).  
Отримані такі результати поетапної апробації методики та побудови 

організаційної структури управління з елементами віртуалізації за підприємствами. 
 
ПП «Макфіл-Груп» (вид діяльності - видавнича діяльність).  
1. Аудит діючої організаційної структури управління (рис.Б.1).  
Висновки:  
а) діюча структура управління – лінійно-функціональна; 
б) організаційні зміни – недостатня завантаженість лінійно-функціональних ланок; 
в) причини змін –  скорочення об’ємів замовлень; 
г) результативність змін – ефективність не була досягнута через недостатню 

завантаженість ланок та блоків;  
д) потреба у нових організаційних змінах та її причини – зміни на ринку потребують 

швидкої реорганізації підприємства, а скорочення – оптимізація структури управління.  
Даний етап виконувався на основі функціонально-вартісного аналізу та процесного 

підходу у рамках методики «Bestlog». Отримано такі результати (табл. Б1) 
 

; 
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Висновки: Проведений аудит показав достатньо високий рівень дублювання функцій 
та послідовності процесів, а також відсутність інновацій. 

2 етап. Ідентифікація ключових бізнес-процесів.  
Висновки: 1) Відділи поліграфічних послуг та зовнішньої реклами серед бізнес-

процесів в своїх штатних розписах мають відповідальну особу за ведення та оновлення сайту 
підприємства (кожний відділ відповідальний за свою «гілку»). Це призводить до дублювання 
функцій, не своєчасному виконанню функцій, перевантаженню працівника. 2) Передача 
замовлень від функціональних одиниць до нижчих рівнів відбувається в ручному режимі, 
тому важко відслідкувати час його отримання та передачі, що відображається не термінах 
його виконання в цілому.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок Б.1 – Організаційна структура ПП «Макфіл-Груп»  

(джерело: власна розробка) 
 

3 етап. Інтеграція віртуальних блоків.  
Виявлено:  
1) між відділами поліграфічних послуг, зовнішньої реклами та відділами дизайну та 

поліграфічних послуг спостерігаються повторювані функції, які необхідно автоматизувати.  

Комерційний відділ  

Відділ дизайну Редакційно-
видавничий відділ 

Транспортний 
відділ 

Директор 

Відділ зовнішньої 
реклами 

Відділ поліграфічних 
послуг 
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2) необхідно впровадити в організаційну структуру віртуальне робоче місце – 
спеціаліста з он-лайн комунікацій (розробка сайту, ведення соціальних сторінок) (рис.Б.2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Організаційна структура ПП «Макфіл-Груп» після впровадження 
організаційних змін (джерело: авторська розробка) 

 
4 етап. Оцінка структури управління після впровадження віртуальних блоків. 

Проводиться за тією ж методикою, що і на першому етапі, але з урахуванням 
запропонованих показників, що дадуть змогу оцінити ефект від впровадження віртуальних 
блоків (табл. Б.1).  
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5 етап. Аналіз отриманих результатів. Отримано такі результати: зменшився рівень 
дублювання функцій на 20%; збільшився коефіцієнт регламентації функцій на 16%; 
збільшився коефіцієнт сумісництва функцій на 8%; рівень інновацій структури управління 
збільшився до 12%; в цілому рівень керованості збільшився на 10%.  

Щодо показників рівня структури постійних витрат, віртуалізації ресурсів, то дані 
такі: рівень постійних витрат зменшився на 19%, коефіцієнт віртуалізації ресурсу (в даному 
випадку трудового) зменшився на 15%, а коефіцієнт віртуалізації структури управління 
складає 25%. 

6 етап. Коригування. П’ятий етап  побудови організаційної структури з елементами 
віртуалізації показав відсутність необхідності в корегуванні.  

Аргументи на підтримку рішення: оптимізація бізнес-процесу передачі замовлення до 
відповідних відділів, зменшився рівень помилок людського фактору та зменшився час 
виконання замовлення нижчими ланками. Прийнято рішення застосувати програмне 
забезпечення Fox Manager та надати доступ до програми всім учасникам бізнес-процесу для 
поетапного відслідковування змін його виконання. 

 
ТОВ «КПС-07» (вид діяльності - надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна) 
1. Аудит діючої організаційної структури управління.  
Висновки:  
а) діюча структура управління - відсутність структури управління через необізнаність 

керівництва в її необхідності, а також через обмежену кількість працівників. Саме невелика 
кількість штатного персоналу і була причиною відсутності структури управління. 

б) організаційні зміни – необхідність побудови організаційної структури та 
регламентації чітких функціональних обов’язків, автоматизація документообігу; 

в) причини змін –  збільшення клієнтів; 
г) результативність змін – ефективність не була досягнута через неефективне 

організаційне забезпечення підприємства;  
д) потреба у нових організаційних змінах та її причини – зміни у внутрішньому 

середовищі потребують швидкої побудови структури управління підприємства, 
регламентацію обов’язків, автоматизацію бізнес-процесів.  

Через відсутність діючої організаційної структури управління проведення 
функціонально-вартісного аналізу та процесного підходу неможливе. 

Висновки: Проведений аудит виявив необхідність у побудові структури управління. 
2 етап. Ідентифікація ключових бізнес-процесів.  
Висновки:1) через особливості сфери діяльності підприємства необхідність у 

наявності офісу була відсутня. Є можливість налагодження виконання функціональних 
обов’язків віддалено, оскільки: створена база об’єктів нерухомості, що дає змогу 
відслідковувати он-лайн вільні та орендовані об’єкти; програмне забезпечення дає змогу 
контролювати фінансові та організаційні питання щодо оренди та співпраці з контрагентами, 
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змоделювати порядок виконання бізнес-процесів та закріпити відповідальних по ним. Це 
пришвидшить виконання бізнес-процесів та зведе до мінімуму помилки людського фактору; 
2) до ключових бізнес-процесів відносяться: зв’язок з клієнтом, зустріч з ним на об’єкті 
оренди, підготовка необхідної документації. Ключовим є перший бізнес-процес. Оголошення 
щодо здачі в оренду або продажу об’єкту розміщуються на он-лайн-платформах: 
dom.ria.com, aviso.ua, olx.ua та ін. Зв’язок відбувається за телефоном або електронною 
поштою. Посередником між клієнтом та менеджером по роботі з клієнтами є менеджер з 
продажів, котрий також може працювати віддалено. Зустріч відбувається на об’єкті, який 
цікавить клієнта, та всі подальші дії контролюються менеджером по роботі з клієнтом. Щодо 
підготовки документації: необхідно об’єднати менеджера по роботі з клієнтами та юриста в 
одну структурну одиницю, це забезпечить ефективність та безпечність угоди (перевірка в 
надійності орендаря, підготовка необхідної документації, юридичне оформлення). 

3 етап. Інтеграція віртуальних блоків. Виявлено:  
1) мережева структура управління з елементами віртуалізації забезпечить 

налагоджений зв’язок між усіма учасниками виконання бізнес-процесів: директор, менеджер 
з продажів, менеджер по роботі з клієнтами, юридична фірма. Моделювання бізнес-процесів 
регламентує всі основні функціональні обов’язки, відобразить повний цикл надання послуги 
клієнту покроково, автоматизує документообіг між підприємством та юридичною фірмою;  

2) необхідно впровадити в організаційну структуру віртуальне робоче місце – 
менеджер з продажів та віртуальну команду - менеджер по роботі з клієнтами та юрист 
(рис.Б.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок Б.3 – Організаційна структура ТОВ «КПС-07» (джерело: авторська розробка) 
 

4 етап. Оцінка структури управління після впровадження віртуальних блоків. 
Проводиться за тією ж методикою, що і на першому етапі, але з урахуванням 
запропонованих показників, що дадуть змогу оцінити ефект від впровадження віртуальних 
блоків (табл. Б.1).  
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5 етап. Аналіз отриманих результатів. Отримано такі результати: показник 

дублювання функцій складає 33%, високий рівень регламентованості та сумісництва. Рівень 
паралельності процесів (33%) потребує подальшого удосконалення та його підвищення. 
Помірний рівень коефіцієнту керованості (24%) свідчить про подальшу необхідність 
удосконалення організаційного забезпечення.  

Щодо показників віртуалізації, то запроваджені зміни дали такі результати: рівень 
постійних витрат зменшився на 36%, віртуалізації ресурсу (в даному випадку трудового) 
складає 33%, рівень віртулаізації організаційної структури також 33%. 

6 етап. Коригування. П’ятий етап  побудови організаційної структури з елементами 
віртуалізації показав відсутність необхідності в корегуванні.  

Аргументи на підтримку рішення: оптимізація окремих бізнес-процесів, а саме зв’язок 
з клієнтами, передача інформації щодо замовника послуг до відділу по роботі з клієнтами, 
юридичне оформлення угоди. Прийнято рішення застосувати програмне забезпечення Fox 
Manager. Доступ до програми будуть мати всі учасники бізнес-процесу та відслідковувати 
зміни щодо його виконання на кожному з етапів. 

 

ТОВ «Інформ-Групп» (оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і 
пов’язана з ними діяльність) 

1. Аудит діючої організаційної структури управління. Висновки:  
а) діюча структура управління – лінійна структура управління (рис.Б4). 
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б) організаційні зміни – збільшення часу виконання проектів; 
в) причини змін –  розвиток технічного та технологічного забезпечення; 
г) результативність змін – ефективність не була досягнута через неефективне 

організаційне забезпечення підприємства;  
д) потреба у нових організаційних змінах та її причини – зміни на ринку потребують 

реорганізації структури управління підприємства, автоматизацію бізнес-процесів.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Б.5 – Організаційна структура ТОВ «Інформ-Групп»  
(джерело: власна розробка) 

 

Даний етап виконувався на основі функціонально-вартісного аналізу та процесного 
підходу у рамках методики «Bestlog». Отримано такі результати (табл. Б.1): 
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Менеджер 3 Менеджер 3 Менеджер 3 

Директор 

Бухгалтер Відділ технічного 
забезпечення 

Відділ по роботі з 
клієнтами 

Менеджер 1 

Менеджер 2 

Менеджер 1 

Менеджер 2 

Відділ орг. 
забезпечення 

Менеджер 1 

Менеджер 2 
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Висновки: Проведений аудит показав високий рівень дублювання функцій 57% та 
послідовності процесів 73%. Низький рівень забезпеченості регламентації функцій 33% та 
керованості 15,75%. 

2 етап. Ідентифікація ключових бізнес-процесів. Висновки: 1) ключовими бізнес-
процесами є виконання проекту за основними напрямами: технічне забезпечення, 
організаційне забезпечення та робота з клієнтами на стадії оформлення замовлення та 
сервісне обслуговування протягом всього етапу співпраці; 2) виконання проекту залежить від 
оперативності виконання бізнес-процесу в рамках кожного відділу. Відділ по роботі з 
клієнтами передає до відділу технічного забезпечення готове технічне завдання лише після 
повного обговорення його з клієнтом. Відділ технічного забезпечення не передає проект на 
наступний етап до відділу організаційного забезпечення, поки не будуть зроблені основні 
задачі технічного завдання. Задля оптимізації бізнес-процесів та підвищення виконання 
проектів прийнято рішення реорганізувати структуру управління, що в тому числі дасть 
змогу вивільнити додаткові кошти, які будуть вкладені в розвиток підприємства, а саме 
удосконалення існуючого технічного забезпечення.  

3 етап. Інтеграція віртуальних блоків. Виявлено: 1) необхідність реорганізувати  
організаційну структуру в частково віртуальну структуру управління, а саме створити 
віртуальний підрозділ – менеджери з кожного відділу будуть об’єднані з метою виконання 
проекту (рис.Б.6). Це дасть змогу відслідкувати ефект від запровадження елементів 
віртуалізації та в перспективі реорганізувати структуру управління у повністю віртуальну; 2) 
для більш ефективного забезпечення організаційних зв’язків між віртуальним підрозділом та 
іншими структурними одиницями підприємства необхідно використання програмного 
продукту.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок Б.6 – Організаційна структура ТОВ «Інформ-Групп» після впровадження 
організаційних змін (джерело: власна розробка) 

Директор 

Бухгалтер Відділ технічного 
забезпечення 

Відділ по роботі з 
клієнтами 

Менеджер 1 

Менеджер 2 

Менеджер 3 

Менеджер 1 

Менеджер 2 

Менеджер 3 

Відділ орг. 
забезпечення 

Менеджер 1 

Менеджер 2 

Менеджер 3 

Підрозділ з виконання проекту 3 
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4 етап. Оцінка структури управління після впровадження віртуальних блоків. 
Проводиться за тією ж методикою, що і на першому етапі, але з урахуванням 
запропонованих показників, що дадуть змогу оцінити ефект від впровадження віртуальних 
блоків (табл. Б.1).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
5 етап. Аналіз отриманих результатів. Отримано такі результати: зменшився рівень 

дублювання функцій на 19%; збільшився коефіцієнт регламентації функцій на 8%; 
збільшився коефіцієнт сумісництва функцій на 10%; рівень інновацій структури управління 
збільшився до 10%; в цілому рівень керованості збільшився на 8%.  

Щодо показників рівня структури постійних витрат, віртуалізації ресурсів, то дані 
такі: рівень постійних витрат зменшився на 20%, коефіцієнт віртуалізації ресурсу складає 
27%, а рівень віртуалізації 25%. 
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6 етап. Коригування. П’ятий етап  побудови організаційної структури з елементами 
віртуалізації показав відсутність необхідності в корегуванні.  

Аргументи на підтримку рішення: оптимізація бізнес-процесів виконання проекту, а 
саме стадія обговорення технічного завдання, його передача менеджеру з технічного 
забезпечення та менеджеру організаційного забезпечення. Для більш оперативного 
виконання функцій прийнято рішення застосувати програмне забезпечення Fox Manager. 
Доступ до програми будуть мати всі учасники бізнес-процесу та відслідковувати зміни щодо 
його виконання на кожному з етапів. 

 
Таблиця Б.1 – Цільовий аналіз та оцінювання структури управління підприємством у 

процесі впровадження віртуальних блоків (джерело: авторська розробка) 
 

Величина показників за підприємствами, % 

ПП «Макфіл-
Груп» 

ТОВ «КПС-
07» 

ТОВ 
«Інформ-

Групп» 

Об’єкт оцінювання 

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 
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 Загальні висновки з апробації рекомендацій щодо варіативного вибору організаційної 
структури та системи відповідних показників: апробація розробок на трьох підприємствах 
різних видів діяльності  (виробництво та надання послуг) довела: 

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. 
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ДОДАТОК В 
Довідки та акти про впровадження результатів дослідження  
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