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АнотАція
У статті визначено передумови виникнення та розвитку інтра-

пренерства як елементу інноваційної діяльності підприємств. на-
ведено переваги інтрапренерської діяльності перед традиційними 
способами організації виробництва. Розкрито суть екзопренер-
ства, з’ясовано спільні риси та відмінності вищезазначених еконо-
мічних категорій. 
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АннотАция
В статье определены предпосылки возникновения и разви-

тия интрапренерства как элемента инновационной деятельности 
предприятий. Приведены преимущества интрапренерской дея-
тельности по сравнению с традиционными способами организа-
ции производства. Раскрыта суть экзопренерства, выяснены об-
щие черты и отличия вышеупомянутых экономических категорий.
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AnnotAtion
The article defines the preconditions of origin and development of 

intrapreneurship as an element of enterprise innovative activity. The 
advantages of intrapreneurship over the traditional methods of produc-
tion organization are determined. The essence of exopreneurship is 
discovered, the similarities and the differences of the abovementioned 
economic categories are clarified.
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Постановка проблеми. Стратегія діяльності під-
приємств будь-якої галузі передбачає розвиток та вдо-
сконалення технологічного процесу. проте, в рамках 
покращення технології вдосконалювалась технічна 
база, а організаційна структура підприємства зали-
шалась без змін. подальший розвиток лише технічної 
основи, нехтування керівництвом та власниками під-
приємства змінами у організаційній структурі фірми 
призводить до негативних наслідків.

Аналіз досліджень та публікацій. необхідно відмі-
тити, що аналіз наукових досліджень, а саме праць н. 
макре, Г. піншота, е. піншот, Д. чанг, Д. нейсбіта, 
р. нільсена, р. Хизрича, В. томилова, А крупаніна 
підтверджує необхідність розробки кардинально но-
вих підходів до формування структури підприємства, 
запровадження нових методів організації.

Постановка завдання. метою даної роботи є визна-
чення суті та аналіз запровадження інновацій у проце-
сі здійснення корпоративного підприємництва.

успішний розвиток і ріст кількості працівників та 
обсягів виробництва, можуть призвести до Синдрому 
Великого Бізнесу, якому характерні такі ознаки:

- високий рівень централізації прийняття рішень 

і, як наслідок, нечутливість периферійних ланок під-
приємства;

- наявність численного апарату управління ;
- всеохоплююча та деталізована система спеціаль-

них процедур та форм для прийняття та реалізації що-
денних рішень, однотипних завдань, високий рівень 
бюрократизму;

- залучення більшого числа управлінського апара-
ту, витрачання робочого часу на наради для розробки 
та систематизацції вищевказаних процедур та рішень;

-  часте делегування прийняття рішень та відпові-
дальності з одного структурного підрозділу на інший, 
поширення «спихотехніки» виконання завдань [4]. 

на таких підприємствах здійснюються лише окре-
мі, несистематизовані спроби прибрати організаційні 
перешкоди, що виникають на шляху до технічно-
го прогресу. у зв’язку з вищезазначеним, виникає 
об’єктивна необхідність пошуку шляхів структурної 
перебудови організації, запровадження інновацій не 
лише в технологію виробництва, а й у процес прийнят-
тя та виконання управлінських рішень. 

інтрапренерство беззаперечно є елементом іннова-
ційної діяльності та являє собою внутрішнє підприєм-
ництво, що здійснюється в межах великих корпорацій 
і направлене на децентралізацію прийняття рішень та 
виконання завдань. Слід відмітити, що Синдром Ве-
ликого Бізнесу не єдина передумова до запроваджен-
ня інтрапренерських підходів. Важливим фактором 
є потреба фірми у інноваціях, прагнення завоювати 
ринок новим продуктом, а досягти такої мети швид-
ко і ефективно не можливо без перебудови організа-
ційної структури. основною метою інтрапренерства 
є підвищення ефективності виробництва за рахунок 
заохочення та використання творчого потенціалу пра-
цівників, росту ефективності використання ресурсів, 
швидкій реалізації усіх можливих нововведень, мож-
ливості оперативно реагувати на потреби споживачів.

Вперше неологізми «інтрапренерство» та «інтра-
пренер» були введені Гіффордом піншотом та утворе-
ні від двох слів «антрепренерство» (підприємництво) 
та латинського префіксу «інтра» (внутрішній). інши-
ми словами «інтрапренерство» можна трактувати як 
внутрішнє корпоративне підприємництво.

Виникнення інтрапренерства було зумовлене 
об’єктивними тенденціями соціально-економічного 
розвитку суспільства, коли домінуючими є саме соці-
альні аспекти мотивації людини. працівники в межах 
корпорації прагнуть самостійної дільності, реалізації 
власної творчої ідеї на своєму підприємстві в рамках 
його організаційної структури. у випадку, коли така 
свобода їм не надається, розвивається незадоволеність 
організацією, що призводить до зниження ефектив-
ності праці та звільненню з підприємства здібних, 
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високопрофенсійних, перспективних працівників з 
метою започаткування власного бізнесу. інструмен-
том, призначеним вирішити дану проблему є інтра-
пренерство. окрім того, реалізація власної ідеї в меж-
ах корпорації дає значні конкурентні переваги перед 
підприємствами малого бізнесу у просуванні інтрапре-
нерського продукту на ринку. 

Важливою причиною зростання інтересу до вну-
трішнього підприємництва є тенденція прискорення 
науково-технічного прогресу. Швидке запроваджен-
ня нових технологій дає змогу отримати конкурент-
ні переваги в майбутньому. у великих організаціях, 
які функціонують стабільно та успішно, розвивається 
консерватизм, ігноруються ініціативи, стримуються 
новаторські ідеї, особливо ті, які не пов’язані з осно-
вною діяльністю і на момент виникнення здаються 
керівництву несуттєвими. реалізація можливостей 
інтрапренерства дозволяє вирішувати ці проблеми, 
забезпечує конкурентоспроможність та надає можли-
вість розвитку та реалізації нових перспективних на-
прямків діяльності.

отже, усі передумови виникнення та розвитку ін-
траперенерства можна класифікувати на дві основні 
групи:

- соціально-психологічні, зумовлені зростаючим 
рівнем освіти, професійним ростом, бажанням праців-
ників корпорації самовдосконалюватися, прагненням 
реалізувати себе як самостійну творчу одиницю;

- економічні, зумовлені необхідністю зміни органі-
заційної структури, швидкими темпами науково-тех-
нічного прогресу, зростаючою конкуренцією.

окрім того, розвиток інтрапренерства в межах 
підприємства надає фінансові, стратегічні та техно-
логічні переваги. Фінансовий аспект проявляється у 
збільшенні прибутку та використанні раніше не за-
діяних ресурсів та потужностей підприємства. Суть 
стратегічних переваг полягає у розширенні клієнт-
ської бази та освоєнні нових ринків збуту. розробка 
і запровадження інновацій забезпечують розвиток 
технології.

отже, корпоративне підприємництво тісно 
пов’язане з процесом інтрапренерства, створенням 
інновацій в організації за допомогою співробітників 
підприємства. новим поняттям є екзопренерство, 
яке значною мірою розширює модель корпоративно-
го підприємництва. Суть екзопренерства полягає у 
придбанні інновацій, які були розроблені за межами 
організації. Залучення до участі в процесі реалізації 
інновацій, придбання ідеї зі сторони, пришвидшує ре-
алізацію проекту, забезпечує більш високий шанс на 
успіх, прискорює час виходу на ринок. у порівнянні 
з інтрапренерством, екзопренерство створює різнома-
нітність вибору, а отже підвищує можливість обрати 
вірний напрямок розвитку. Зовнішні інновації мо-
жуть бути придбані кількома шляхами:

- залучення фондів венчурного капіталу та малих 
венчурних фірм. це підприємства, які здійснюють 
діяльність у новітніх галузях виробництва, швидко 
прогесують, і в процесі розвитку яких відбувається 
інтенсивна зміна поколінь продуктів і технологій, 
пов’язаних з базисними інноваціями. Венчурні під-
приємства спеціалізуються у сферах наукових дослі-
джень, розробок, упровадження інновацій, організа-
ція яких пов’язана з підвищеним ризиком [1];

- залучення стратегічного альянсу. це угоди про 
співробітництво без злиття капіталів між фірмами 
для проведення спільних дослідження, обміну тех-
нологіями, спільного використання виробничих по-
тужностей, просування на ринок продукції один одно-
го, об’єднанні зусиль у виробництві компонентів або 
складанні. Стратегічні альянси можуть допомогти 
фірмам у галузях із глобальною конкуренцією зміц-
нити свої позиції, не втрачаючи незалежності;

- залучення субпідрядника, тобто укладання угоди 
на виконання певного виду робіт чи надання послуг 
сторонньою фірмою-власником технології;

- франчайзинг, тобто передача на договірній основі 
комплексу прав на використання знака для товарів і 
послуг, технологічного процесу, спеціалізованого об-
ладнання, ноу-хау, комерційної інформації та інших 
передбачених виключних прав [3].

Спільною рисою інтрапренерства та екзопренер-
ства є безумовно інноваційна складова. проте, між 
вищевказаними категоріями існує ряд суттєвих від-
мінностей, які слід розглянути детально.

1. походження. передумовою виниклення інтра-
пренерства є поява співробітників, готових до творчос-
ті, створення та втілення власних ідей з врахуванням 
фактору ризику. основною причиною походження ек-
зопренерства є поява компаній-власників ідей та тех-
нологій, співпраця з якими дозволяє ефективніше ви-
користовувати ресурси та прискорює досягення мети.

2. Діяльність. інтрапренерство на підприємстві 
здійснюється шляхом створення нової команди, 
структурного підрозділу а також науково-дослідних 
відділів за рахунок кадрових ресурсів фірми. екзо-
пренерство реалізується на основі партнерських сто-
сунків з сторонніми організаціями-власниками ідей 
та технологій. Характер співпраці визначається вибо-
ром механізму реалізації.

3. інвестиції та фінансування. інтрапренерський 
проект фінансується підприємством від початку реа-
лізації ідеї до виходу продукту на ринок та досягнення 
рівня беззбитковості. Фінансування програми екзо-
пренерства залежить від обраного механізму співпра-
ці (часткове залучення інвестицій, повне фінансуван-
ня проекту за рахунок інвестицій ).

4. участь. реалізація інтрапренерського проекту 
від початкової стадії виникнення ідеї до виходу на 
ринок з кінцевим продуктом здійснюється за участю 
лише співробітників підприємства та ресурсів, що є у 
його власності. екзопренерство передбачає співпрацю 
із зовнішніми партнерами, при чому участь сторонніх 
організацій може бути як мінімальною, так і досить 
значною.

5. контроль успішності програми інтрапренерства 
залежить від організації. Здійснення контролю проек-
ту є не важким, тому що проект реалізується у струк-
турі підприємства. Хід реалізації екзопренерського 
проекту важко контролювати, через те, що у процесі 
бере участь щонайменше дві фірми з різним рівнем ор-
ганізації та методами управління.

6. культура організації. у зв’язку з тим, що інтра-
пренерський проект реалізується на підприємстві без 
зовнішнього втручання, встановити правила, порядок 
організації та внести зміни в ході роботи не важко. За 
умови залучення партнерів виникають розбіжності у 
поглядах на хід роботи, досягнення згоди може бути 
проблемним та тривалим процесом. 

7. місія, стратегія. реалізація проекту інтрапре-
нерства є частиною стратегічних цілей підприємства. 
За умови здійснення екзопренерства партнери змуше-
ні частково або повністю змінювати стратегії для до-
сягнення спільної мети.

8. ризик. усі ризики та відповідальність за ре-
зультати здійснення проекту внутрішнього підприєм-
ництва приймає на себе корпорація. екзопренерство 
передбачає диверсифікацію ризиків між учасниками 
проекту. при співпраці двох і більше партнерів, за 
умови негативного результату, зростає ризик втрати 
ділової репутації.

9. Зменшення вартості та економічна ефектив-
ність при інтрапренерстві досягається за рахунок 
ефективності внутрішнього управління, раціональ-
ного використання власних ресурсів, відсутності 
витрат на послуги сторонніх організацій. Зниження 
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витрат на впровадження продукту екзопренерства 
відбувається за рахунок використання порівняльних 
переваг підприємств, що беруть участь у процесі, тоб-
то у партнерів є можливість обирати ефективніший 
спосіб виконання будь-якої функції в рамках проек-
ту [3].

отже, інтрапренерство та екзопренерство за умо-
ви ефективної реалізації є позитивним явищем у 
економіці. Використання даних моделей корпора-
тивного підприємництва дієве у впровадженні інно-
вацій у консервативні виробничі процеси, при чому 
інновації охоплюють не лише технологічну сферу. 
метод реалізації проектів передбачає зміни в ор-
ганізаційній структурі підприємства, раціональне 
використання трудових, інтелектуальних та вироб-
ничих ресурсів. проте, у концепції даних категорій 
присутні недоліки, основним є обмеженість сфери 
застосування – лише у деяких секторах виробни-
чої сфери, стосовно діяльності яких існує достатня 
кількість науково обгрунтованих інновацій. тому, 
перспектива наукових досліджень у даному напрям-
ку передбачається саме у розробці ефективних шля-
хів, чіткого алгоритму впровадження та розширен-
ня спектру дії, адаптації програм інтрапренерства 
та екзопренерства, насамперед на невиробничі галу-
зі економіки.
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АнотАція
У статті розглядаються основні історичні напрями розвитку 

фермерських господарств починаючи з перших визначень і до су-
часного стану в Україні. обґрунтовується значення фермерських 
господарств як особливого сектора аграрної економіки.

Ключові слова: фермер, фермерське господарство, селян-
ське господарство, сімейне господарство.

АннотАция
В статье рассматриваются основные исторические направ-

ления развития фермерских хозяйств, начиная с первых опреде-
лений и до современного состоянию в Украине. обосновывается 
значение фермерских хозяйств как особого сектора аграрной эко-
номики.

Ключевые слова: фермер, фермерское хозяйство, крестьян-
ское хозяйство, семейное хозяйство.

AnnotAtion
The paper discusses the main historical trends of development of 

farms, from the first to the definitions and the present state of Ukraine. 

Substantiates the value of farms, as a special sector of the agrarian 
economy.

Key words: farmer, farm, family farm.

Постановка проблеми. Формування будь-яких ор-
ганізаційно-господарських структур як у сільському 
господарстві, так і в інших складових частинах агро-
промислового виробництва залежить від конкретних 
умов, що склалися у тому чи іншому регіоні, чи в 
державі в цілому. Зміни, що проходять у різних сфе-
рах суспільного виробництва, особливо в періоди гло-
бальних перетворень, супроводжуються процесами як 
відновлення господарських структур, які існували в 
минулому, так і створенням нових господарських фор-
мувань. ця об’єктивна закономірність характерна для 
будь-яких періодів проведення реформ і в будь-яких 
країнах. не стало це винятком і для агропромислового 
виробництва україни.


