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ВЕНЧУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ВНУТРІШНЬОФІРМОВА 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАСАДАХ ІНТРАПРЕНЕРСТВА 

У статті викладено організаційно-економічні засади використання внутрішньофірмового підприємництва (інтрапренерства) для вирішення 

питання трансферу (комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій, створених на даному підприємстві. Запропоновано методичні 

положення щодо створення організаційно-економічного механізму управління венчурною діяльністю та внутрішньо фірмовим трансфером 

інтелектуальних технологій на підприємствах машинобудівного комплексу.  

Ключові слова: внутрішньофірмовий трансфер технологій, венчурна діяльність, інтрапренерство, інтелектуальна власність, 

економічний механізм, організаційні форми, ефективність.  

В статье изложены организационно-экономические основы использования внутрифирменного предпринимательства (интрапренерства) для 

решения вопроса трансфера (коммерциализации интеллектуально-инновационных технологий, созданных на данном предприятии. 

Предложены методические положения по созданию организационно-экономического механизма управления венчурною деятельностью и 

внутренне фирменным трансфером интеллектуальных технологий на предприятиях машиностроительного комплекса.  

Ключевые слова: внутрифирменный трансфер технологий, венчурная деятельность, інтрапренерство, интеллектуальная 

собственность, экономический механизм, организационные формы, эффективность 

The article describes the organizational-economic bases of use of corporate entrepreneurship (intrapreneurship) to address the issue of transfer 

(commercialization of intellectual innovation technologies, established in the enterprise. Methodical provisions on creation of organizational-economic 

mechanism of management of venture activity and internal corporate transfer of intellectual technologies at the enterprises of machine-building 

complex.  

Key words: intra-firm technology transfer, venture capital activity, entrepreneursto, intellectual property, economic mechanism, organizational 

forms and effectiveness. 

Вступ. На сучасному етапі рівень 

конкурентоспроможності економіки країни 

забезпечують насамперед науково-технічні інновації в 

промисловій сфері. Зважаючи на світові тенденції, 

Україна виробляє власний напрям в інноваційному 

розвитку. Особливо відмітимо положення, які 

стверджують, що створення прогресивних, 

технологічних продуктів – це тільки початок, це 

навіть не половина успіху. Ми маємо численні 

приклади того, коли досить цікаві, прогресивні, 

ефективні наукові розробки так і залишаються 

нереалізованими на практиці. Для досягнення 

кінцевого результату інноваційної діяльності на 

промислових підприємствах необхідно здійснити 

передачу (трансфер) технологічного продукту в 

комерційне виробництво для забезпечення його 

ефективного використання. Процес передачі 

технологічних розробок з наукових підрозділів до 

потенційного споживача зазвичай здійснюється з 

використанням ринкового механізму – представлення 

технології на ринок та її продаж. Особливе місце в 

цьому процесі на промислових підприємствах займає 

венчурна діяльність. 

Аналіз основних досягнень і літератури. 

Теоретико-методична сутність трансферу технологій 

була досить актуальною в наукових розробках 

багатьох вчених. Серед них слід відмітити наукові 

праці таких фахівців в галузі трансферу технологій та 

венчурної діяльності як А.В.Косенко [1, 2], 

О.П.Косенко [3-8], Т.О.Кобєлєвої [9-11], П.Г.Перерви 

[12-18], В.Л.Товажнянського [19], М.І.Погорєлова 

[20], Н.П.Ткачової [21-22] та інших. 

Проте в цей час є нагальна потреба в розвитку 

теоретико-методичних положень та прикладних 

аспектів управління внутрішньофірмовим трансфером 

(комерціалізацією) технологічних продуктів, що 

визначає актуальність теми, мету та завдання 

дослідження.  

Мета дослідження. Метою статті є розвиток 

теорії та практики управління венчурною діяльністю 

та внутрішньофірмовим трансфером 

(комерціалізацією) технологічних продуктів на 

засадах інтрапренерства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Дослідження досвіду здійснення венчурної діяльності 

та проведення трансферу (комерціалізації) 

інтелектуальних технологій (обєктів інтелектуальної 

власності), розроблених (впроваджених) на 

машинобудівних підприємствах Кременчуцького 

промислового регіону свідчить, що промислові 

підприємства нашої країни в переважній більшості 

використовують два основних підходи: процесний та 

функціональний. 

Процесний підхід до управління венчурною 

діяльністю та проведення внутрішньофірмового 

трансферу технологій поєднує в собі чисельних 

учасників, серед яких слід відмітити науково-

дослідні, технологічні та проектно-конструкторські 

організації; наукові підрозділи університетів; 

інноваційно-орієнтовані підприємства, які 

розробляють та впроваджують результати НДДКР та 

винаходів; фонди підтримки інновацій; ринкову 

інфраструктуру (банки, страхові фірми; юридичні 

послуги, науково-технічна експертиза); іноземні 

фірми, корпорації, різного роду організації та інші 

учасники інтелектуально-інноваційної діяльності. 

Розглядаючи процесний підхід до управління 

венчурною діяльністю та внутрішньофірмового 

трансферу технологій більш конкретно, слід 

зазначити, що він базується на взаємозв’язку та 

взаємозалежності різноманітних процесів на 

машинобудівному підприємстві, серед яких 

організаційні, техніко-економічного обґрунтування, 

визначення ринкової відповідності технології попиту  
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споживачів та правового забезпечення інноваційного 

продукту. Характеристики кожного з наведених 

процесів, як свідчать проведені нами дослідження, є 

набагато ширшими, тому що вони не тільки тісно 

пов’язані один з одним, але одночасно є і 

самостійними процесами. 

На машинобудівних підприємствах 

Кременчуцького регіону (ПАТ «КВБЗ», ПАТ 

«Кредмаш», ПАТ «АвтоКрАЗ та ін.) елементи 

управління венчурною діяльністю та процесу 

трансферу  інтелектуально-інноваційних технологій 

знаходяться в постійному взаємозв’язку, що надає 

додаткові можливості в кожному окремому випадку 

створювати в певній мірі оригінальну організаційну 

форму передачі технологій. Разом з тим, процесний 

підхід, на наш погляд, в більшій мірі притаманний 

науковим та науково-дослідним організаціям, які 

мають розширені зв’язки з університетами, ринковою 

інфраструктурою, тісно пов’язані з владними 

(законотворчими) структурами та органами правового 

супроводу технологічного трансферу.  

Організація управління венчурною діяльністю та 

здійсненням внутрішньофірмового трансферу 

інтелектуальних технологій на основі 

функціонального підходу передбачає створення 

безпосередньо на машинобудівному підприємстві або 

за його межами спеціального підрозділу, в основні 

завдання якого буде входити завдання, яке 

безпосередньо відтворює функції трансферу 

(комерціалізації) інтелектуальних технологій (обєктів 

інтелектуальної власності) на цьому підприємстві [1, 

с.13; 2, с.11; 4, с.151]. 

Принципово такий підхід, на наш погляд, не 

повинен визвати заперечень, проте є ціла низка 

проблем які по відношенню до підприємств 

машинобудівного профілю нагально потребують 

більш детального наукового доопрацювання. По-

перше, не визначена правові основи функціонування 

такого підрозділу, зміст його юридичних стосунків з 

базовим підприємством; по-друге, не розроблені 

питання економічних відносин (джерела витрат, 

кадрове та матеріально-технічне забезпечення, система 

розподілу прибутків і т.п.); по-третє, потребує 

детального обговорення і система надання, збереження 

та матеріального стимулювання авторських та 

патентних прав розробників інтелектуальних 

технологій.  

Дослідження теоретичних положень 

функціонального підходу дозволили зробити 

узагальнюючий висновок про те, що його ідеї в 

найбільшій мірі притаманні процесам здійснення 

венчурної діяльності та проведення 

внутрішньофірмового трансферу (комерціалізації) 

інтелектуальних технологій на промислових 

підприємствах. Але автори цього підходу [1, с.13; 2, 

с.11; 4, с.151],  на наш погляд, обмежилися лише 

принциповими положеннями його практичної 

реалізації, пропонуючи для зацікавленим юридичним 

особам лише три основні напрямки його використання 

без належної практико-методичної проробки в умовах 

машинобудівних підприємств нашої країни:  

 використання машинобудівним 

підприємством незалежних фірм-посередників (так 

званих інноваційних брокерів); 

 створення в своєму складі (в структурі 

промислового підприємства) функціонального 

підрозділу у вигляді незалежної організації, в якій 

промислове підприємство є основним засновником; 

 створення в складі промислового 

підприємства спеціалізованого функціонального 

підрозділу – центру комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності та інших інтелектуально-

інноваційних розробок. 

На наш погляд, всі три методи практичної 

реалізації функціонального підходу до управління 

венчурною діяльністю та організації 

внутрішньофірмового трансферу (комерціалізації) 

інтелектуальних технологій в повній мірі 

відповідають науково-методичним засадам 

інтрапренерства (внутрішньофірмового 

підприємництва), яке на сьогодні залишилось поза 

увагою дослідників проблем комерціалізації 

технологічних продуктів (результатів інноваційної 

діяльності промислового підприємства).  

Проведені нами дослідження способів 

організації трансферу технологій на промислових 

підприємствах дозволяють зробити висновок про те, 

що в залежності від підходу до організації процесів 

творчої праці на машинобудівних підприємствах, 

можна виділяти три основні форми інтрапренерства 

(інноваційного підприємництва) з метою успішного 

трансферу (комерціалізації) технологічних продуктів 

(результатів інноваційної діяльності):  

 внутрішньофірмова форма трансферу 

технологій, яка заснована на штатній внутрішній 

організації, коли інновація виконується під конкретну 

задачу підприємства і реалізується всередині 

підприємства, в тісній кооперації з його підрозділами 

на основі гнучкої взаємодії з безпосередніми 

розробниками інноваційного проекту;  

 зовнішня форма трансферу технологій, яка 

заснована на співпраці підприємства з зовнішніми 

організаціями (виробничими, ринковими, 

організаційними і т.п.) за допомогою контрактів, коли 

створення нових видів продукції (інновації) 

виконується підприємством для сторонніх 

організацій;  

 інтрапренерська форма, коли для реалізації 

інноваційного проекту засновуються внутрішні малі 

підприємницькі форми, дочірні венчурні структури, 

які, як правило, використовують резерви виробництва 

основного підприємства або ще додатково залучають 

капітальні ресурси для впровадження результатів 

інноваційної діяльності підприємства. 

Найбільш цікавою для промислових 

підприємств, на наш погляд, в цей час є 

інтрапренерська форма трансферу технологій, яка в 

цілому характеризує внутрішньофірмові процеси, є 

формою внутрішньофірмового трансферу технологій, 

але разом з тим в певній мірі включає в себе і 

можливості зовнішнього трансферу. При цьому 

зовнішній трансфер здійснюється вже не первісного 

технологічного продукту (об’єкту інтелектуальної 
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  власності), а виготовленої з його використанням 

продукту (послуги), який не являється профільним 

для даного підприємства і не входить в коло його 

комерційних інтересів.  

Зазначимо, що така форма організації 

внутрішньофірмового трансферу технологій в нашій 

країні ще не є популярною, її використання на 

практиці вкрай обмежене. На наш погляд, така 

ситуації повязана зовсім не з причинами низької 

ефективності інтрапренерства, чи складнощами його 

використання, просто вищий менеджмент 

машинобудівних підприємств інноваційного 

спрямування ще не володіє в повній мірі методами та 

прийомами організаційно-економічних засад 

інтрапренерства.  

Проведений аналіз сучасного стану 

інтрапренерства в машинобудівній сфері дозволив 

виявити  низку різних організаційних форм його 

функціонування. На ці особливості 

внутрішньофірмового підприємництва вказують ряд 

дослідників цієї проблеми [23-29]. Зокрема 

Е.А.Пузікова вказує на наявність десяти різних 

організаційних форм, кожна з яких має свою 

специфіку і свої особливості [23]. Стосовно 

внутрішньофірмового трансферу технологій наші 

пропозиції по формам інтрапренерства надані в 

табл.1, де наведено вісім основних форм. 

 

Таблиця 1 - Основні організаційні форми інтрапренерства для потреб внутрішньофірмового трансферу 

технологій на машинобудівних підприємствах 

Назва органі-

заційної форми 

Сутність та основний зміст форми 

інтрапренерства 

Переваги Недоліки 

«Винахідник-

романтик» 

Окремі творчі особи отримують право більше 

часу приділяти власним розробкам. При 

наявності позитиву, то винахідних повністю 

зосереджується на розробці власної ідеї. 

Є можливість 

виділити позитивні 

тенденції в 

творчому процесі 

Складність в оцінці 

позивних резуль-

татів роботи 

винахідника 

«Винахідник –

інтрапренер» 

Автор винаходу стає головним організатором у 

справі його впровадження в практику. При 

цьому ризики невдачі розподіляються між 

винахідником та самим підприємством 

Передбачається 

пряме впровадження 

винаходу у власне 

виробництво 

Винахідник 

відволікається від 

творчого процесу 

«Запрошений 

винахідник» 

Підприємство запрошує на роботу винахідника 

– «носія ідеї» зі сторони і реалізує його творчі 

пропозиції на засадах інтрапренерства 

Економія коштів на 

власних розробках 

Є небезпека 

симуляції змін, 

факту нелояльності 

«Тимчасовий 

колектив» 

Створюється невеликий, зазвичай тимчасового, 

колектив для реалізації поставленої мети 

интрапренерской діяльності (наукова, 

проектна, виробнича, продуктова або 

трансфертна група) 

Може забезпечити 

усунення «вузького 

місця» або творчий 

прорив 

Складнощі в 

формуванні 

такого колективу 

по фаху 

«Самостійний 

підрозділ» 

Формується окремий виробничий підрозділ з 

своїм фінансовим рахунком, що дозволяє 

самостійно керувати своїми прибутками, 

витратами, оптимізувати результати своєї 

діяльності 

Дозволяє оптимі-

зувати нинішній 

(колишній) бізнес, або 

створювати новий 

Наявність високих 

комерційних 

ризиків 

«Дочірна 

структура» 

На засадах інтрапренерства створюються 

самостійні філії або дочірні структури з 

чіткими цілями, завданнями, бізнес-планами 

щодо комерціалізації технологічних продуктів 

Зберігається керівна та 

контролююча роль 

материнської 

компанії 

Є ризики набуття 

дочірними 

фірмами повної 

самостійності 

«Мале 

підприємство» 

В середні базового підприємства створюється 

мале підприємство з великими стимулами 

підприємницького духу, втраченого у процесі 

власного росту на основному підприємстві . 

Поєднання 

підприємницького 

духу та ресурсів – 

це значна перевага  

Статус малого 

підприємства 

знижує контрольні 

функції фірми 

«Венчурне 

підприємство» 

Підприємство повністю орієнтує свій бізнес на 

створення та впровадження новацій. Така 

форма орієнтує персонал на розвиток та 

самореалізацію на засадах внутрішнього 

підприємництва 

Можуть бути високі 

доходи, які 

недоступні в 

звичній діяльності 

Дуже високі 

комерційні ризики 

діяльності 

підприємства 

 

Різноманітність організаційних форм 

інтрапренерства для здійснення 

внутрішньофірмового трансферу технологій не 

призводить до такого ж різноманіття 

організаційного механізму дії внутрішнього 

підприємництва. Розглянемо основні положення 

організаційного механізму дії інтрапренерства на 

машинобудівному підприємстві, які, на нашу 

думку, доцільно звести до ряду взаємоповязаних 

етапів (стадій).  

Перший етап створення цього механізму 

визначає учасників інтрапренерських процесів, 

кожний з яких має свої інтереси та мотиви 

поведінки, може вкладати в інтрапренерство свою 

власну працю, підприємницьку здатність, свої 

особисті ресурси (капітал, обладнання, 
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  інтелектуальну власність), доповнювати, розвивати 

та збагачувати наявні на підприємстві результати 

творчої праці в процесі їх комерціалізації 

(трансферу), тобто їх перетворення в нові 

(покращені) виробничі технологічні процеси, в нову 

(покращену) продукцію, в нові організаційні 

рішення і таке інше. Ми погоджуємося з думкою 

Н.Б.Аніконова [24, с.8] в тому, що учасниками 

інтрапренерських процесів можуть бути як 

безпосередньо інтрапренери, так і інші працівники 

підприємства, які в цей час не мають 

безпосереднього (прямого) відношення до 

інтрапренерства, але сприяють його процесам. 

Наприклад, безпосередній автор (правовласник) 

створеного на підприємства об’єкту інтелектуальної 

власності може безпосередньо очолити 

інтрапренерська структуру по впровадженню цього 

результату у виробництво (при цьому він буде 

інтрапренером), а може і не робити цього, 

обмежившись статусом правовласника та 

отримувача певної винагороди (паушальний платіж 

або роялті) за свій винахід (при цьому він не буде 

інтрапренером, але без нього та без його згоди 

створити інтрапренерську структуру буде 

неможливо).  

Другий етап формування цього механізму 

визначає різного рівня цілі інтрапренерського 

процесу (загальні, основні та часткові), конкретизує 

напрямки, сфери та об’єкти діяльності на даному 

підприємстві, обґрунтовує результати, які можуть 

бути отримані інтрапренерської бізнес-системою.  

Щодо напрямків діяльності інтрапренерських 

бізнес-структур, відмітимо, що в даному випадку не 

слід зациклюватися тільки на 

внутрішньофірмовому трансферу (комерціалізація 

новацій в новій продукції), хоча цей напрямок і є 

пріоритетним в даному дослідженні. Не менш 

важливими напрямками діяльності можуть бути 

підсилення діяльності творчих підрозділів 

машинобудівного підприємства (сумісне вирішення 

творчих завдань, інноваційних проектів і т.ін.), а 

також самостійне проведення процесів створення 

інтелектуальних технологій в сферах, які на думку 

інтрапренера, є важливими і перспективними з 

точки зору підприємницької діяльності. 

Третій етап створення організаційного 

механізму дії інтрапренерства на машинобудівному 

підприємстві пов’язаний зі створенням дієвої 

організаційної системи стимулювання з боку 

вищого менеджменту підприємства працівників, які 

здійснюють внутрішню підприємницьку діяльність 

на підприємстві, відповідають за формування і 

реалізацію внутрішніх підприємницьких 

інноваційних проектів, в основу яких покладено 

творчі здобутки підприємства. Внутрішньофірмове 

підприємництво передбачає наявність ефективної 

системи трудової мотивації співробітників, яка, на 

наш погляд, повинна охвачувати якомога більшу 

кількість працівників, враховувати ступінь 

трудового вкладу кожного з них, мати детальну 

диференціацію вагомості, результативності та 

ефективності отриманих результатів. На наш 

погляд, систему підтримки і стимулювання 

впровадження внутрішньофірмового 

підприємництва повинна включати в себе наступні 

складові [23, 26, 27]: 

- забезпечення интрапренера необхідними 

фінансовими ресурсами;  

- заохочення впровадження нових ідей;  

- стимулювання творчого рішення проблем;  

- заохочення роботи фахівців різних 

професій в одній команді;  

- розвиток духу інтрапренерства на 

добровільній основі;  

- орієнтація на довгострокову перспективу;  

- створення системи винагороди 

інтрапренера;  

- заохочення експериментування і повязаний 

з ним метод проб і помилок;  

- підтримка з боку вищого керівництва;  

- забезпечення впровадження інформаційних 

технологій для підвищення ефективності роботи 

інтрапренерів на основі корпоративної мережі 

Internet. 

Такого роду система матеріально-технічної 

підтримки, морального та матеріального 

стимулювання учасників інтрапренерства буде 

сприяти його успішному становленню та розвитку 

на українських машинобудівних підприємствах. 

Організаційна схема стимулювання 

інтрапренерства, на думку Ю.І.Грудзевича [25], 

повинна включати в себе низку складових, перелік 

яких з нашими доповненнями має наступний 

вигляд: 

- систему стимулювання інтрапренерства у 

структурі загальної системи оплати праці на 

машинобудівному підприємстві; 

- основні функції системи стимулювання, які 

повинні охоплювати усі аспекти оплати;  

- систему стимулів всіх учасників 

інтрапренерства на підприємстві (інтрапренерів і не 

інтрапренерів); 

- різноманітність систем стимулювання в 

залежності від форм, напрямків та результатів 

інтрапренерської діяльності в сфері внутрішнього 

трансферу технологій. 

Узагальнення вищевикладених пропозицій та 

рекомендації дозволяє нам сформувати 

організаційний механізм внутрішньофірмового 

трансферу інтелектуальних розробок 

машинобудівного підприємства на засадах 

інтрапренерства.  

Ряд вчених [25, 28, 29] вказують на 

необхідність виконання певних передумов при 

впровадженні в організаційну структуру 

промислового підприємства інтрапренерських 

відносин. На нашу думку, слід звернути особливу 

увагу на наступну передумови. 

1. Формування в колективі підприємства 

підприємницького духу, навичок в окремих 

особистостей до підприємницької діяльності в сфері 

інноваційно-інтелектуальної діяльності. 

2. Розуміння керівництвом підприємства (як 

вищої, так і середньої ланки) необхідності переходу 
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  в сфері внутрішньофірмового трансферу 

інтелектуальних технологій до інтрапренерських 

відносин. Таке усвідомлення може настати після 

проведення детального аналізу техніко-

економічних показників роботи підприємства, рівня 

конкурентоспроможності його продукції, стану 

інноваційної діяльності та її результатів, наявних 

можливостей та здатності до інноваційного 

розвитку з використанням власних інноваційних 

розробок.  

3. Формування на підприємстві команди 

інтрапренерів, неформальних лідерів в відповідних 

структурних підрозділах, які користуються 

авторитетом в організації та підтримкою 

керівництва підприємства та в яких є здатності до 

втілення змін, реального використаннях результатів 

інноваційної діяльності на даному підприємстві.  

4. Розробка стратегічної перспективи та мети 

бажаного розвитку підприємства з використанням 

власних інтелектуальних розробок.  

5. Доведення вищим менеджментом основних 

положень сформованої перспективи розвитку 

підприємства та ідей інтрапренерства до всього 

колективу, обґрунтування позитивних наслідків 

його впровадження, формування завдань по 

практичній реалізації стратегії розвитку 

промислового підприємства перед окремими 

структурними підрозділами на основі практичного 

використання результатів інноваційної діяльності.  

6. Виявлення барєрів, складнощей та 

невідповідностей між сформованою стратегією 

інноваційної розвитку підприємства на засадах 

інтрапренерства та поточним (фактичним) станом 

справ, зовнішніх і внутрішніх причин в сфері 

основної діяльності, які реально перешкоджають 

впровадженню інтрапренерства на даному 

підприємстві.  

7. Розробка необхідних заходів, необхідних 

для активного використання інтрапренерства при 

здійсненні внутрішньофірмового трансферу 

технологій. Ця передумова передбачає проведення 

певних змін в організаційній структурі 

підприємства, тобто виокремлення на підприємстві 

нових підрозділів інноваційного спрямування 

(малих підприємств або тимчасових колективів для 

просування технологічних розробок в програму 

виробничо-комерційної діяльності підприємства, 

виходу на нові ринки, розробки нетрадиційної для 

даного підприємства продукції з використанням 

власних технологічних продуктів тощо). Також 

необхідно продукувати зміни в делегуванні 

повноважень інтрапренерських структурам; зміни 

корпоративної культури; зміни в процесі прийняття 

рішень, які стосуються внутрішньофірмового 

трансферу технологій. Важливими також є пошук 

нових методів використання резервів виробничої 

потужності машинобудівних підприємств, а також 

робота по створення паралельних структур, що 

дозволяють працівнику даного підприємства 

одночасно обіймати посаду в основному підрозділі 

підприємства (офіційно) та певну посада в 

інтрапренерському підрозділі (неофіційно).  

Висновки. Підводячи підсумок в розгляді 

питання створення організаційного механізму 

використання інтрапренерства для потреб 

внутрішньофірмового трансферу технологій 

зауважимо, що інтрапренерский процес буде 

ефективним тільки в тому випадку, коли 

здійснюється тільки тоді, коли його головні субєкти 

- підприємства та інтрапренер - знаходяться в стані 

безперервної взаємодії. Виникнення, розробка та 

пропозиція інноваційної ідеї буде стимулювати та 

ініціювати інтрапренерські відносини на 

машинобудівному підприємстві незалежно від того, 

ким цей процес був початий і в якому напрямку 

рухався – від керівництва підприємства до 

інтрапренера, чи навпаки, від інтрапренера до 

керівництва підприємства.  
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