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КОНЦЕПЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ 

ПЕРЕДУМОВ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Досліджено сутність та прояви інтрапренерства у якості інструменту вдосконалення підприємництва, обґрунтовано 

доцільність та перспективу практичного застосування його елементів в ринкових умовах функціонування вітчизняних 
підприємств, умовою чого визнано комплексне сприйняття механізму та можливостей інтрапренерства.  

Investigated the essence and manifestations of ìntraprenerstva as a tool to improve entrepreneurship, expediency and 
the possibility of practical application of his items in the market conditions of functioning of the domestic enterprises, the condition 
of which recognized the complex mechanism of perception and ìntraprenerstva. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. В умовах ринкової економіки господарські суб’єкти змушені шукати нові та 
більш ефективні способи управління господарськими структурами. Це особливо актуально в Україні, де 
становлення і розвиток національної економіки об'єктивно вимагає прискореного створення та 
впровадження принципово нових форм і методів управління на всіх її рівнях і, в першу чергу, на рівні 
основних виробничих ланок – підприємств.  

Серед елементів вдосконалення системи управління підприємством можна вирізнити гнучкість та 
адаптивність, високу кваліфікацію персоналу, інноваційність, ініціативність. Одне з основних завдань, що 
стоїть перед вітчизняними підприємствами, полягає у підвищенні підприємницького потенціалу, а в якості 
інструменту доцільно виокремити внутрішнє підприємництво або інтрапренерство (interpreneurship), як таке, 
що вирізняється наявністю вказаних управлінських елементів та є альтернативним підходом до організації 
та управління підприємницькими структурами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Концепція інтрапренерства зародилася у 80-і роки ХХ 
ст, коли Р. А. Бургельман вперше окреслив загальні риси майбутньої теорії, яка згодом стає відомою завдяки 
працям Дж. Пенчота. Останній визначив інтрапренера як людину, що використовуючи інноваційність та 
творчість, перетворює ідеї та мрії у перспективні проекти, при цьому оперуючи в межах певної організації 
[1]. Проблемі ефективного управління підприємством присвячені численні праці зарубіжних та вітчизняних 
вчених. Зокрема, концепцію внутрішнього підприємництва розглядають М. Едлер, Г. Франк, Р. А. 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2012, № 3, T. 3 
 
82

Бургельман, Дж. Пенчот та інші, що окреслюють теоретичну сутність та практичне спрямування 
інтрапренерства.  

Невирішені частини проблеми. В той же час, інтрапренерство не отримало належного визнання 
серед вітчизняних науковців та практиків. Це, перш за все, обумовлено достатньою кількістю проблем, що 
стають на заваді розвитку вітчизняного підприємництва: технологічна відсталість, неефективне 
використання ресурсів, внутрішньогосподарські протиріччя і необґрунтованості, бюрократизація 
управлінських структур, нерозвинуті ринки тощо, що і є головними факторами соціально-економічної 
нестабільності як на державному рівні, так і на рівні окремих підприємств, незалежно від їхньої майнової чи 
відомчої приналежності. В той же час, як вважаємо, внутрішнє підприємництво, не будучи панацеєю для 
вітчизняного бізнесу, при достатній його мотивації, сприятиме використанню творчого потенціалу 
співробітників, стимулюватиме розвиток інноваційного клімату компанії, тим самим значно поліпшуючи 
ефективність її функціонування за наявних ресурсів, що зрештою може стати одним з ключових факторів 
розвитку українського бізнесу. 

Формулювання цілей. Метою дослідження обрано з’ясування ключових понять концепції 
внутрішнього підприємництва, обґрунтування доцільності та можливості практичного застосування її 
елементів в ринкових умовах функціонування вітчизняних підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Сутність концепції інтрапренерства полягає в тому, що на діючому 
підприємстві створюються умови для висунення новаторських підприємницьких ідей, виділяються ресурси і 
здійснюється всебічна допомога для їх реалізації. Інтрапренерство розглядається як діяльність з 
виробництва та реалізації товарів і послуг на основі інтеграції підприємницьких можливостей особистості та 
підприємства [2].  

Саме підприємницькі можливості особистості є ключовим елементом в концепції інтрапренерства. 
Ґрунтуючись на ідеях К. Макконнелла і С. Брю, які розглядають підприємництво як особливий вид 
діяльності, в основі якої лежить ряд неодмінних умов і вимог, вважаємо доцільним привернути увагу до 
наступних характеристик підприємницьких можливостей особистості [3, c. 135]. По-перше, підприємець 
бере на себе ініціативу з'єднання ресурсів капіталу і праці в єдиний процес виробництва товару чи послуги; 
він одночасно є рушійною силою виробництва і посередником, що зводить разом ресурси для здійснення 
процесу, що обіцяє бути прибутковим. По-друге, підприємець бере на себе ініціативу з прийняття основних 
рішень у процесі виробництва товарів, послуг, які визначають напрям діяльності підприємства. По-третє, 
підприємець – це новатор, особа, яка прагне вводити на комерційній основі нові продукти, нові виробничі 
технології та нові форми організації підприємства. Нарешті, підприємець – це людина, що йде на ризик. Він 
ризикує своїм часом, працею, діловою репутацією, а також вкладеними коштами – своїми власними і 
компаньйонів-акціонерів.  

Внутрішнє підприємництво поєднує в собі вищезгадані якості підприємця та чітку службову 
ієрархію, що притаманна корпоративній структурі. Інтрапренер, на думку Р. Вундерера, – це найманий 
робітник, що проявляє ініціативу, має особливий дух підприємця, генерує нові ідеї, організовує бізнес таким 
чином, щоб компанія отримувала прибуток. Відповідно, інтрапренерство – це «активна та ефективна 
підтримка стратегії підприємства з боку максимально можливої кількості співробітників на всіх ієрархічних 
рівнях і у всіх функціональних підрозділах» [4]. Однією з головних задач його розвитку є створення 
ситуацій, які максимально розвивають творчу активність, і реалізацію новаторських здібностей її 
працівників, що в перспективі приносить вигоду підприємству в цілому [5]. 

На сьогодні внутрішнє підприємництво викликає інтерес в управлінців усіх рівнів, що обумовлено 
об'єктивними тенденціями розвитку суспільства, коли домінуючими стають соціальні аспекти мотивації 
діяльності людини. Їх недооцінка може призвести до зниження інтересу до виконуваної роботи найбільш 
здібних і перспективних працівників, які шукають можливості для самореалізації та творчості. Інша причина 
– зростаюча необхідність впровадження нових технологій для збільшення конкурентних переваг 
підприємства. Нарешті, внутрішнє підприємництво передбачає застосування на практиці ще одного фактору 
виробництва – знання, що обумовлює собою перехід до якісно нового рівня розвитку. На думку відомих 
дослідників, саме знання та компетентність персоналу на сьогодні лежать в основі вирішення економічних, 
технічних та організаційних проблем підприємництва як поточних, так і перспективних [6].  

Мета внутрішнього підприємництва – забезпечення ефективної діяльності підприємства і сприяння 
подоланню економічних бар’єрів. За словами П. Друкера, в сучасних умовах бізнесу діяльність 
інноваційних структур типу антрепренера і інтрапренера – це рятівна соломинка, за яку повинна вхопитися 
будь-яка компанія [7].  

Основним аргументом доцільності інтрапренерства для вітчизняних підприємств, як вважається, 
слугує те, що внутрішнє підприємництво є не стільки організаційною формою, скільки новою філософією 
управління, що стає фактором розвитку корпоративної культури організації. Представляючи собою якісно 
новий рівень свободи менеджерів та фахівців, внутрішнє підприємництво створює принципово нові цінності 
бізнесу, кардинально відмінні принципи мотивації, в яких головна роль відведена не протистоянню 
об’єктивним умовам зовнішнього середовища, а прагненню до особистого й професійного удосконалення. 
Сфера інтрапренерства – чи не єдиний спосіб поєднати ринки та бізнес-структури з прагненням людини до 
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професійної та особистої самореалізації. 
Таким чином, вирізняються потреби, що формують передумови виникнення внутрішнього 

підприємництва, останні впливають на доцільність його впровадження що сприятиме використанню 
можливостей, які надає інтрапренерство (рис. 1).  
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Рис. 1. Елементи, механізм та можливості внутрішнього підприємництва 
  
З практичної точки зору, концепція внутрішнього підприємництва успішно впроваджується в 

великих корпораціях, де яскравими прикладами є компанії «IBM», «Minnesota Mining and Manufacturing 
Company» тощо. Так, компанія «IBM», визнаючи, що внутрішнє підприємництво дозволить їй піднятись на 
новий ступінь розвитку, розробила концепцію «незалежного підрозділу», згідно з якою кожний її підрозділ 
діє як окрема організація на чолі з власною керуючою радою. За перші п’ять років використання принципів 
внутрішнього підприємництва «IBM» реалізувала 25 нових проектів, зокрема виробництво автоматичних 
комунікаційних систем для банків, промислових роботів, а також всесвітньо відомого персонального 
комп’ютеру типу РС.  

Інший приклад – політика «корпоративного бутлегерства» американської компанії «Minnesota 
Mining and Manufacturing Company», працівники якої стали винахідниками багатьох інноваційних продуктів, 
які принесли компанії величезні прибутки і дозволили завоювати позиції на ринку [8]. 

Отже, підвищення інтересу до інноваційних методів управління в середині великих компаній 
обумовлено жорсткою конкуренцією, яку створюють для них малий та середній бізнес. Дрібні компанії 
володіють більшою мобільністю, ініціативністю та організаційною гнучкістю і часто перехоплюють 
найбільш талановитих та ініціативних співробітників, що прагнуть самостійної кар’єри. Інертність великих 
корпорацій, зумовлена їхніми розмірами, призводить до значних втрат, адже людські ресурси відіграють 
стратегічну роль у формуванні конкурентоспроможності компанії. В той же час малі та середні 
підприємства, під впливом зовнішнього та внутрішнього середовища, також охоче використовують 
принципи внутрішнього підприємництва. 

Специфічна потреба розвитку внутрішнього підприємництва в Україні обумовлюється тим, що за 
роки створення ринкової інфраструктури та відповідних механізмів господарювання відбувся бурхливий 
розвиток системи підприємництва в усіх формах його прояву. Особливого значення набуває малий та 
середній бізнес як головний засіб формування конкурентного середовища і ефективного розвитку ринкової 
економіки в цілому. Станом на початок 2012 року в Україні нараховується більше мільйона підприємств 
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різної форми власності та організаційної форми [9]. 
Створення необхідних умов для заохочення розвитку внутрішнього підприємництва в рамках 

організації передбачає виконання цілого ряду умов і дотримання певних принципів управління. По-перше, 
особливістю організації, що керується принципами інтрапренерства, є її орієнтація на інноваційне лідерство 
в галузі технологій, яке досягається за допомогою впровадження та заохочення нових ідей. Оскільки 
науково дослідні розробки є найважливішим джерелом плідних ідей нових товарів, вони повинні 
проводитись на достатньо високому рівні. Нові ідеї слід заохочувати та підтримувати, а не пригнічувати, як 
це нерідко відбувається в структурах, в яких на перше місце висуваються завдання забезпечення високої 
віддачі на вкладений капітал і великі обсяги продажів. 

По-друге, для інноваційного розвитку слід заохочувати експеримент та пов’язаний з ним метод 
спроб та помилок. Нові продукти або послуги не з'являються раптово. Як відомо, перш ніж з'явився перший 
персональний комп'ютер, знадобилося чимало часу, і в ході пошуку вдалого варіанту від ряду моделей 
довелося відмовитися. Компанія, що бажає впровадити дух інтрапренерства, повинна створити таку 
атмосферу, яка не тільки допускає, але навіть і стимулює помилки і заохочує провали. Майже кожен 
підприємець щонайменше один раз в житті терпів провал, перш ніж йому вдавалося створити дійсно 
успішне підприємство. 

По-третє, необхідно переконатися, що в самій організації не закладено жодних параметрів, які 
перешкоджали б творчому вирішенню проблем. Традиційне розмежування сфер діяльності між 
співробітниками і підрозділами аж ніяк не стимулює потенційних інтрапренерів створювати нові проекти.  

По-четверте, фірма повинна володіти необхідними ресурсами, і вони повинні бути в межах 
досяжності. Досить часто можна спостерігати ситуацію, коли на створення інновації виділяються недостатні 
ресурси і в той же час значні кошти передаються на вирішення проблем, що дають швидку віддачу. Навіть 
коли ресурси начебто виділяються, їх реальне отримання стає практично неможливим через вимоги, що 
пред'являються до звітних документів. Все це, природно, породжує розчарування і відчуття незадоволеності 
у інтрапренерів. 

По-п'яте, необхідно заохочувати роботу фахівців різних профілів в одній команді. Такий відкритий 
підхід із залученням потрібних фахівців незалежно від сфери їх діяльності прямо протилежний принципам 
корпоративної організаційної структури. Проте, оцінюючи причини успіху інтрапренерства, можна 
зазначити, що найважливішою його складовою є наявність неформальних груп, в які входять ключові фігури 
компанії. Формування необхідної команди ускладнюється ще й тим, що всередині корпорації просування по 
службі і взагалі кар'єра члена команди ставляться в залежність від його дій в рамках тієї посади, яку він 
займає на даний момент, а не від вкладу в новий проект.  

Загалом, механізм розвитку внутрішнього підприємництва на окремому підприємстві можна 
представити як сукупність основних компонент: організаційної, ресурсної, фінансово-економічній, 
мотиваційної (рис. 2).  

 

Організаційна  Фінансово-економічна 

Ресурсна 

Мотиваційна

 
 

Рис. 2. Складові механізму розвитку внутрішнього підприємництва на підприємстві 
 
Фінансово-економічна компонента включає в себе пошук фінансових джерел для забезпечення 

проектів внутрішньої підприємницької діяльності на підприємстві, варіантів залучення і розподілу 
фінансових коштів, визначення способів управління грошовими потоками, розробку системи фінансування 
внутрішнього підприємництва та забезпечення фінансово-контрольних функцій, виходячи з цілей, завдань і 
стратегії розвитку внутрішнього підприємництва на підприємстві.  

Організаційна компонента включає сукупність організаційних заходів, що здійснюються для 
досягнення цілей підприємства, підвищення підприємницької активності, отримання додаткового прибутку, 
задоволення потреб співробітників і контрагентів підприємства; управління процесами, які супроводжують 
реформування організаційно-виробничих структур, орієнтованих на внутрішню підприємницьку діяльність 
та можуть відбуватися всередині підприємств на різних ієрархічних рівнях: макро-, мезо- та макрорівні. 
Вона спрямована на підвищення взаємодії учасників процесу внутрішньої підприємницької діяльності та 
дозволяє реалізувати підприємницьку ідею індивідуально або в групі.  

Ресурсна компонента включає в себе визначення способів раціонального придбання ресурсів, 
необхідних для здійснення внутрішньої підприємницької діяльності, їх використання, нормування та 
контролю, а також розподілу ресурсів між основними видами діяльності та внутрішніми підприємницькими 



 
Економічні науки 

 

Вісник Хмельницького національного університету 2012, № 3, T. 3 
 

85

напрямками. Мотиваційна компонента спрямована на подолання відчуження працівника, створення умов, 
що сприяють зацікавленості співробітників в підвищенні ефективності роботи через впровадження та 
розвиток підприємницьких почав всередині підприємства [10]. 

Висновки. Розуміння та вивчення ролі інтрапренерства сприяє його практичному використанню на 
вітчизняних підприємствах. Інтрапренерство, незважаючи на складності його впровадження, спричинить їм 
значні вигоди, де важливим аргументом є досвід успішного використання зарубіжними компаніями при 
безумовності принципів, на яких ґрунтується концепція. Знання як фактор виробництва, корпоративна 
відповідальність кожного працівника, соціальна відповідальність компанії перед її робітниками, можливість 
реалізації творчих здібностей – все це є визначальними факторами успішного розвитку підприємницьких 
структур, що особливо доцільно в складних економічних умовах вітчизняних підприємств. 
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АНАЛІЗ ЗМІНИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
На основі дослідження теоретичних і практичних засад реалізації зовнішньоекономічної діяльності за умов сучасної 

конкуренції запропоновано показник зміни ефективності зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства. 
Based on the study of theoretical and practical foundations of foreign economic activity has been proposed a method for 

assessing the effectiveness of foreign engineering companies. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, управління, зовнішньоекономічна діяльність, машинобудівне 

підприємство, ефективність. 
 
Вступ. Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних 

проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою – від 
власників приватного підприємства до керівників держави. Проблеми підвищення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності держави набувають на сучасному етапі виняткового значення.  

Це пов'язано, по-перше, з рядом факторій внутрішнього характеру: знаходженням економіки країни 
на перехідному етапі до ринкової системи господарювання, яка перебуває в ситуації об'єктивної 
незбалансованості структури економіки та її повільної структурної перебудови; надмірною енерго- і 
ресурсоємністю галузей народного господарства; низькою конкурентоспроможністю національного 
виробництва; поступовим занепадом науково-технічного і високотехнологічного промислового потенціалів 
тощо. 


