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Група Е-1 

Предмет «Основи підприємницької та управлінської діяльності» 

Урок 5-6 

Тема: Підприємницька ідея та механізм її втілення. Технологія заснування власної 

справи. 

Мета: ознайомити учнів з поняттям «підприємницька ідея» , можливістю початку 

власного бізнесу та механізм його функціонування. 

Підприємницька ідея — конкретне цілісне знання про доцільність та можливість 

займатися певним видом підприємницької діяльності, а також чітке усвідомлення мети 

такої діяльності, шляхів та засобів її досягнення. 

Окремими елементами такого цілісного знання є: 

1) усвідомлення необхідності працювати на межі своїх здібностей (фізичних, розумових, 

організаторських та ін.); 

2) відмова від попереднього виду занять, професії тощо; 

3) прагнення стати власником, передусім власником підприємства (а отже відмова від 

праці на інших осіб); 

4) прагнення постійно збільшувати своє багатство шляхом створення товарів і послуг, 

необхідних для суспільства; 

5) прагнення в такий спосіб реалізувати свою мету, домогтися визнання у суспільстві й 

навіть впливу на політику; 

6) чітке усвідомлення шляхів отримання ресурсів для створення власного підприємства 

або труднощів при його створенні за наявності власних нагромаджень; 

7) знання певного виду підприємницької діяльності, шляхів створення підприємства у 

відповідній сфері чи галузі народного господарства; 

8) вміння вибирати оптимальну організаційну та організаційно-правову форму його 

існування; 

9) знання можливих ризиків, які очікують діяльність підприємства та вміння управляти 

ними, нейтралізувати найгірші негативні сторони; 

10) вміння організувати облік на підприємстві та знання основ такого обліку; 

11) знання зовнішніх чинників, які впливають на підприємницьку діяльність: чинного 

законодавства, форм та засобів економічної політики, конкуренції з боку іноземних 

товаровиробників. 

Конкретним виявом підприємницької ідеї є ідея створення нового товару або 

послуги. 

 

  
 



 
 

 

 
 

 

  
 



 
 

 
 

 

 
 

 



 

Основними етапами заснування власної справи є : початковий, підготовчий: 

реєстраційний, організаційний.  

Найбільш відповідальним етапом утворення підприємства є початковий. 

Особливістю його є проведення роботи з прогнозування майбутнього стану 

зовнішнього середовища, визначення складових підприємства та дослідження їх 

взаємодії. 

 
Складові початкового етапу створення підприємства 

 

 

 

 
Складові підготовчого етапу створення підприємства 



 
Складові реєстраційного етапу створення підприємства 

 

 

 
Складові організаційного етапу створення підприємства 

 

Домашнє завдання: 

Законспектувати викладений вище матеріал та дати відповіді на наступні питання: 

1. Засновницькі документи: статут та засновницький договір. 

2. На Вашу думку, які типові помилки може допускати підприємець при створенні 

власного бізнесу? 

3. Що таке бізнес-план та його зміст.  

 

 


