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26.10.2020 

Група 33 

 

ПЛАН УРОКУ № 15 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 

Тема: Модуль 4. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Тема уроку: Економічні умови здійснення підприємницької діяльності. 

Мета: сприяти формуванню знань про комунікації; формування практичних 

умінь та навичок обґрунтування поняття інноваційних продуктів. Розвивати 

логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, 

працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові 

процеси, інтерес до професій регіону. 

3. Вивчення нового матеріалу 

Економічні умови - це, в першу чергу, пропозиція товарів та попит на них; 

види товарів, які можуть придбати покупці; обсяги грошових коштів, які вони 

можуть витратити на ці покупки; надлишок або нестача робочих місць, робочої 

сили, що впливає на рівень заробітної плати працівників, тобто на їх можливість 

придбання товарів. 

Створення економічних умов для розвитку підприємництва в Україні 

вимагає реалізації комплексу заходів, які пов’язані з: 

-  роздержавленням економіки і приватизацією державної і комунальної 

(муніципальної) власності; 

-  реформою фінансової, кредитно-грошової системи і системи 

ціноутворення; 

-  демонополізацією економіки; 

-  створенням ефективної системи соціального захисту населення. 

Правові умови: 

-  наявність законів, що регулюють підприємницьку діяльність, створюють 

найбільш сприятливі умови для розвитку підприємництва; 

-  спрощена та швидка процедура відкриття та реєстрації підприємств; 

  захист підприємця від державного бюрократизму; 

-  удосконалення податкового законодавства в напрямку мотивації 

виробничої підприємницької діяльності, розвитку спільної діяльності підприємців 

України з іноземними державами; 

-  створення регіональних центрів підтримки малого підприємництва, 

удосконалення методів обліку та форм статистичної звітності. 

Правовий статус підприємця передбачає не тільки широкі права, але й 

відповідальність у різних сферах господарської діяльності. Цю відповідальність 

можна поділити на 4 групи: 
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- відповідальність перед органами державного управління; 

- відповідальність перед партнерами по господарським договорам; 

- відповідальність за порушення трудових прав працівників; 

- відповідальність перед власниками майна підприємства. 

Відповідальність перед органами державного управління включають також 

обов'язки, що пов'язані з внутрішньогосподарською діяльністю (для державних 

підприємств). 

 

Питання для контролю: 

1. Яку відповідальність перед органами державного 

управління несе підприємство? 

2. Назвіть 4 групи відповідальності 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 16 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 

Тема: 6. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Тема уроку: Інноваційна економічна модель підприємницької діяльності. 

Мета: сприяти формуванню знань про модель підприємницької діяльності; 

формування практичних умінь та навичок обґрунтування поняття інноваційних 

продуктів. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати 

культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш 

поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

4. Вивчення нового матеріалу 

 

Підприємництво можна визначити як творчу діяльність, спрямовану на 

пошук нових сфер вкладення капіталу, створення нових і вдосконалення наявних 

продуктів, виробництв, розвиток власних переваг, ефективне використання різних 

можливостей для отримання прибутку. При цьому підприємництво 

характеризується обов'язковим залученням інноваційного моменту - будь то 

виробництво нового для ринку товару, зміна профілю діяльності або заснування 

нового підприємства чи галузі. 

Особливе значення для розуміння сутності підприємництва має точка зору 

американських економістів К. Р. Макконнелла і С. Л. Брю, які виділили чотири 

взаємопов'язані функції підприємця: 

 • підприємець бере на себе ініціативу з'єднання ресурсів - землі, капіталу і праці 

- в єдиний процес виробництва товарів і послуг; 
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 • підприємець бере на себе розробку та прийняття основних рішень у процесі 

ведення бізнесу, тобто тих операцій, які й визначають курс діяльності 

підприємства, напрямки розвитку бізнесу: 

 • підприємець - це новатор, особа, що прагне виробляти нові продукти (послуги), 

розробляти нові виробничі технології або вводити нові форми організації і 

розвитку бізнесу: 

 • підприємець бере на себе ризик, що виникає при здійсненні підприємницької 

діяльності, гак як одержання прибутку для підприємця не гарантовано, 

винагородою за витрачений час, зусилля і здібності можуть бути як прибуток, так 

і збитки. При цьому підприємець ризикує не тільки своїм часом, працею і діловою 

репутацією, але і вкладеними коштами. 

Таким чином, новаторство є однією з функцій підприємця, і відповідно, 

воно має бути присутнє у підприємницькій діяльності завжди. 

 

Модель - інноваційне підприємництво, що припускає пошук нових шляхів 

розвитку підприємства, що дозволяє говорити про концепцію управління ростом, 

або інноваціями. Інноваційне підприємництво повністю ґрунтується на 

інноваціях, тому результат такої діяльності - або новий товар, або товар з 

принципово новими характеристиками або властивостями, або нові технології. 

Вправи, завдання: 

1. Які стадії інноваційного підприємництва ви можете назвати? 

2. Назвіть три моделі інноваційного підприємства? 

3. Що сприяє розвитку інноваційного підприємства? 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні питання, 

виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


