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Шановні учні групи № 23! 

З технічних причин сталася плутанина з датами проведення уроків!  

Наразі в даному файлі зібрано всі уроки від 1 до 14. 

Якщо ви вже виконували якість завдання, то просто перевірте, допишіть 

та виконайте те, чого не вистачає. 

 

03.11 урок 1-2 

05.11 урок 3-4 

06.11 урок 5-6 

12.11 урок 7-8 

17.11 урок 9-10 

23.11 урок 11-12 

24.11 урок 13-14 

 

 

03.11.2020 

ПЛАН УРОКУ № 1 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
Тема: Модуль № 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Тема уроку: Поняття інноваційного підприємництва. 

Мета: сприяти формуванню знань про інноваційне підприємництво; 

формування практичних умінь та навичок обґрунтування поняття інновацій. 

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 

Відповідно до Закону України „Про інноваційну діяльність” -інноваційне 

підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-

інкубатор тощо) – підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, 

виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких 

у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і 

(або) послуг. 

Підприємство, що вступило на інноваційний шлях розвитку, повинне 

функціонувати у відповідності з наступними принципами: 

· адаптивності - прагнення до підтримки певного балансу зовнішніх і 

внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх спонукальних мотивів діяльності 

господарюючого суб'єкта, і зовнішніх, що генеруються ринковим середовищем); 

· динамічності - динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних 

мотивів (стимулів) діяльності підприємства (включаючи його власників, 

менеджерів, фахівців, працівників); 
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· самоорганізації - самостійне забезпечення підтримки умов 

функціонування, тобто самопідтримання обміну ресурсами (інформаційними, 

матеріальними, фінансовими) між елементами виробничо-збутової системи 

підприємства, а також між підприємством і зовнішнім середовищем; 

· саморегуляції - коректування системи управління виробничо-збутовою 

діяльністю підприємства відповідно до змін умов функціонування; 

· саморозвитку - самостійне забезпечення умов тривалого виживання і 

розвитку підприємства (відповідно до його місії і прийнятої мотивації діяльності). 

Під інноваційним підприємництвом розуміється процес створення та 

комерційного використання техніко-технологічних нововведень. 

Як правило, в основі підприємницької діяльності лежить нововведення в 

області продукції або послуг, що дозволяє створити новий ринок, задовольнити 

нові потреби. Інновації служать специфічним інструментом підприємництва, 

причому не інновації самі по собі, а спрямований організований пошук 

нововведень, постійна націленість на них підприємницьких структур. 

Інноваційне підприємництво - це особливий новаторський процес 

створення чогось нового, процес господарювання, в основі якого лежить 

постійний пошук нових можливостей, орієнтація на інновації. Воно пов'язане з 

готовністю підприємця брати на себе весь ризик по здійсненню нового проекту 

або поліпшення існуючого, а також виникаючі при цьому фінансову, моральну та 

соціальну відповідальність. У загальному плані інноваційне підприємництво 

можна визначити як суспільний технічний економічний процес, що приводить до 

створення кращих за своїми властивостями товарів (продукції, послуг) і 

технологій шляхом практичного використання нововведень. 

В економічній літературі виділяються три основні види інноваційного 

підприємництва: 

1. Інновація продукції - являє собою процес оновлення збутового 

потенціалу підприємства, що забезпечує стійкий розвиток фірми, збільшення 

обсягу одержуваного прибутку, розширення частки на ринку, збереження 

клієнтури, зміцнення незалежного положення, підвищення престижу, створення 

нових робочих місць і т. д. 

2. Інновація технології - це процес оновлення виробничого потенціалу, 

спрямований на підвищення продуктивності праці та економію енергії, сировини 

та інших ресурсів, що в свою чергу дає можливість збільшити обсяг прибутку 

фірми, удосконалити техніку безпеки, провести заходи щодо захисту 

навколишнього середовища, ефективно використовувати внутрішньофірмові 

інформаційні системи. 

3. Соціальні інновації - являє собою загальний процес планомірного 

поліпшення гуманітарної сфери підприємства. Застосування інновацій такого 

роду розширює можливості на ринку робочої сили, мобілізує персонал 

підприємства на досягнення поставлених цілей, зміцнює довіру до соціальних 

зобов'язаннях підприємства перед співробітниками і суспільством в цілому. 
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03.11.2020 

Група 23 

ПЛАН УРОКУ № 2 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
Тема: Модуль № 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Тема уроку: Створення інноваційного продукту. 

Мета: сприяти формуванню знань про інноваційні продукти; 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 

Інноваційна діяльність (інноваційний процес) – це процес створення, 

впровадження й поширення інновацій. Інноваційний процес має циклічний 

характер і складається з багатьох інноваційних циклів. Інноваційний цикл у 

загальному випадку починається з моменту початку роботи над інновацією і 

закінчується її комерціалізацією (виведенням на ринок). 

ТІ – інноваційний цикл, який закінчується продажем ліцензії на право 

виробництва нового товару; 

Т2 – інноваційний цикл, який закінчується продажем патенту на технічні 

або технологічні рішення; 

ТЗ – інноваційний цикл, що починається придбанням патенту на нове 

технологічне чи технічне рішення й закінчується продажем ліцензії на право 

виготовлення нового товару; 

Т4 – інноваційний цикл, що починається з придбання ліцензії й закінчується 

комерційним виробництвом нового товару; 

Т5 – інноваційний цикл, що починається з придбання патенту й закінчується 

комерційним виробництвом; 

Т6 – повний інноваційний цикл від генерації ідей до розгортання 

комерційного виробництва нового товару. 



4 

 

 



5 

 

 

05.11.2020 

Група 23 

03.11.2020 

ПЛАН УРОКУ № 1 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 

Тема: Модуль № 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Тема уроку: Поняття інноваційного підприємництва. 

Мета: сприяти формуванню знань про інноваційне підприємництво; 

формування практичних умінь та навичок обґрунтування поняття інновацій. 

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 

Відповідно до Закону України „Про інноваційну діяльність” -інноваційне 

підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-

інкубатор тощо) – підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, 

виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких 

у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і 

(або) послуг. 

Підприємство, що вступило на інноваційний шлях розвитку, повинне 

функціонувати у відповідності з наступними принципами: 

· адаптивності - прагнення до підтримки певного балансу зовнішніх і 

внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх спонукальних мотивів діяльності 

господарюючого суб'єкта, і зовнішніх, що генеруються ринковим середовищем); 

· динамічності - динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних 

мотивів (стимулів) діяльності підприємства (включаючи його власників, 

менеджерів, фахівців, працівників); 

· самоорганізації - самостійне забезпечення підтримки умов 

функціонування, тобто самопідтримання обміну ресурсами (інформаційними, 

матеріальними, фінансовими) між елементами виробничо-збутової системи 

підприємства, а також між підприємством і зовнішнім середовищем; 

· саморегуляції - коректування системи управління виробничо-збутовою 

діяльністю підприємства відповідно до змін умов функціонування; 

· саморозвитку - самостійне забезпечення умов тривалого виживання і 

розвитку підприємства (відповідно до його місії і прийнятої мотивації діяльності). 

Під інноваційним підприємництвом розуміється процес створення та 

комерційного використання техніко-технологічних нововведень. 
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Як правило, в основі підприємницької діяльності лежить нововведення в 

області продукції або послуг, що дозволяє створити новий ринок, задовольнити 

нові потреби. Інновації служать специфічним інструментом підприємництва, 

причому не інновації самі по собі, а спрямований організований пошук 

нововведень, постійна націленість на них підприємницьких структур. 

Інноваційне підприємництво - це особливий новаторський процес 

створення чогось нового, процес господарювання, в основі якого лежить 

постійний пошук нових можливостей, орієнтація на інновації. Воно пов'язане з 

готовністю підприємця брати на себе весь ризик по здійсненню нового проекту 

або поліпшення існуючого, а також виникаючі при цьому фінансову, моральну та 

соціальну відповідальність. У загальному плані інноваційне підприємництво 

можна визначити як суспільний технічний економічний процес, що приводить до 

створення кращих за своїми властивостями товарів (продукції, послуг) і 

технологій шляхом практичного використання нововведень. 

В економічній літературі виділяються три основні види інноваційного 

підприємництва: 

1. Інновація продукції - являє собою процес оновлення збутового 

потенціалу підприємства, що забезпечує стійкий розвиток фірми, збільшення 

обсягу одержуваного прибутку, розширення частки на ринку, збереження 

клієнтури, зміцнення незалежного положення, підвищення престижу, створення 

нових робочих місць і т. д. 

2. Інновація технології - це процес оновлення виробничого потенціалу, 

спрямований на підвищення продуктивності праці та економію енергії, сировини 

та інших ресурсів, що в свою чергу дає можливість збільшити обсяг прибутку 

фірми, удосконалити техніку безпеки, провести заходи щодо захисту 

навколишнього середовища, ефективно використовувати внутрішньофірмові 

інформаційні системи. 

3. Соціальні інновації - являє собою загальний процес планомірного 

поліпшення гуманітарної сфери підприємства. Застосування інновацій такого 

роду розширює можливості на ринку робочої сили, мобілізує персонал 

підприємства на досягнення поставлених цілей, зміцнює довіру до соціальних 

зобов'язаннях підприємства перед співробітниками і суспільством в цілому. 

03.11.2020 

Група 23 

ПЛАН УРОКУ № 2 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
Тема: Модуль № 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Тема уроку: Створення інноваційного продукту. 
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Мета: сприяти формуванню знань про інноваційні продукти; 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 

Інноваційна діяльність (інноваційний процес) – це процес створення, 

впровадження й поширення інновацій. Інноваційний процес має циклічний 

характер і складається з багатьох інноваційних циклів. Інноваційний цикл у 

загальному випадку починається з моменту початку роботи над інновацією і 

закінчується її комерціалізацією (виведенням на ринок). 

ТІ – інноваційний цикл, який закінчується продажем ліцензії на право 

виробництва нового товару; 

Т2 – інноваційний цикл, який закінчується продажем патенту на технічні 

або технологічні рішення; 

ТЗ – інноваційний цикл, що починається придбанням патенту на нове 

технологічне чи технічне рішення й закінчується продажем ліцензії на право 

виготовлення нового товару; 

Т4 – інноваційний цикл, що починається з придбання ліцензії й закінчується 

комерційним виробництвом нового товару; 

Т5 – інноваційний цикл, що починається з придбання патенту й закінчується 

комерційним виробництвом; 

Т6 – повний інноваційний цикл від генерації ідей до розгортання 

комерційного виробництва нового товару. 
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05.11.2020 

Група 23 

ПЛАН УРОКУ № 3 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
Тема: Модуль № 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Тема уроку: Тема 3. Ризики підприємницьких інновацій 

Мета: сприяти формуванню знань про інноваційні продукти; 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. 

5. Вивчення нового матеріалу 
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Інноваційна діяльність, порівняно з іншими видами діяльності, більшою 

мірою пов’язана з ризиком, оскільки повна гарантія позитивного результату 

практично відсутня. У результаті інноваційні проекти більш залежні від чинників 

невизначеності, які і є причиною виникнення ризиків. 

Інноваційний ризик – це ймовірність втрат, що виникають при вкладенні 

підприємницькою фірмою засобів у виробництво нових товарів (послуг), які, 

можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку. 

  

Можна виділити кілька видів інноваційних  ризиків, найбільш характерних 

для сучасних умов: 

ризики помилкового вибору інноваційних проектів. Причинами виникнення 

даного виду ризиків може служити недостатньо обґрунтований вибір пріоритетів 

економічної й ринкової стратегії підприємства. Можуть бути помилково оцінені 

перспективи положення підприємства на ринку, його фінансова стійкість. Крім 

того, найчастіше автор інноваційного проекту переоцінює його значимість для 

споживача – у цьому випадку причиною виникнення ризику служить помилкова 

оцінка ринку споживання; 

ризик незабезпечення інноваційного проекту достатнім рівнем 

фінансування. Містить у собі ризик недоодержання коштів для розробки проекту і 

ризик неправильного вибору джерел фінансування (неможливість здійснення 

проекту за рахунок власних коштів, відсутність доступних джерел позикових 

засобів й ін.); 

ризик невиконання господарських договорів. Так само може бути декількох 

видів: ризик відмови партнера від укладання договору після проведення 

переговорів (у випадку різкої зміни економічної кон‘юнктури), ризик укладання 

договорів на не дуже вигідних умовах, ризик укладання договорів з 

неплатоспроможними партнерами, ризик невиконання партнерами договірних 

зобов‘язань у строк (переважно залежить від різких коливань економічної 

кон‘юнктури); 

маркетингові ризики поточного постачання й збуту. Ця група досить велика. 

У більшості випадків визначається недостатнім рівнем професіоналізму 

маркетингових служб підприємства, або взагалі відсутністю таких; 

ризик, пов‘язаний із забезпеченням прав власності. Проблема виникнення 

цього виду ризику особливо актуальна для підприємств, що виробляють 

інноваційну продукцію. Основною причиною його виникнення в сучасних 

підприємств служить недосконалість патентного законодавства (одержання 

патенту (ліцензії) із запізненням, короткий термін дії патенту тощо) 

Більшість підприємств, що успішно працюють, зобов’язані своїм успіхом 

розробленню і випуску на ринок нових товарів, впровадженню нових методів 

виробництва і збуту, проникненню на нові ринки, розробленню і впровадженню 

нових проектів. Все це пов’язано з ризиком. З іншого боку, без застосування 

інновацій практично неможливо створити конкурентоспроможну продукцію, що 
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має високий ступінь наукомісткості і новизни. Отже, в ринковій економіці 

інновації є ефективним засобом конкурентної боротьби, оскільки ведуть до 

створення нових потреб, до зниження собівартості продукції, до припливу 

інвестицій, до підвищення іміджу (рейтингу) виробника нових продуктів, до 

відкриття та охоплення нових ринків, зокрема і зовнішніх. Тому важливим 

завданням для підприємства є навчитися грамотно управляти інноваційними 

ризиками. 

 

Питання для контролю: 

1. Чому інновації є засобом конкурентної боротьби? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2020 

Група 23 

ПЛАН УРОКУ № 4 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
Тема: Модуль 2. БІЗНЕС-ІДЕЯ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ 

Тема уроку: Поняття бізнес-ідеї 

Мета: сприяти формуванню знань про інноваційні бізнес-ідеї; 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. 

6. Вивчення нового матеріалу 

Є два подання, два кластери інновацій: більш вузький кластер технічних інновацій - нові 

рішення в області виробів різних галузей, матеріалів і технологій; ширший кластер інновацій, 

який додає до першого ще інновації організаційно-управлінської середовища, середовища 

бізнесу, середовища маркетингу і логістики, середовища сервісу. Якщо перший кластер 

забезпечує науково-технічний прогрес, створює базу економіки, то другий кластер, 

званий інноваційним бізнесом, забезпечує рух всієї економіки. При побудові моделі 

інноваційного бізнесу ми спочатку маємо справу з бізнес-ідеєю. 

Ідея нового продукту більш широко відома як поняття винахідництва. 
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Бізнес-ідея відіграє роль місії компанії на початковому етапі нового підходу до бізнесу, 

коли старі ідеї перестають працювати. Її розробка - також дуже складне завдання. Розбиваємо її 

рішення на ряд проміжних рішень - прототипів майбутньої бізнес-ідеї. Загальний процес 

розробки бізнес-ідеї закладений в класичній схемі прийняття управлінських рішень, але він 

володіє деякими специфічними особливостями для радикальних інноваційних продуктів, і тому 

потрібен особливий підхід до подання цього процесу. Розіб'ємо його на етапи. 

Етап 1 - аналіз стратегічної ситуації. Спочатку проводиться аналіз вихідної ситуації 

галузі та компанії, оцінюється її положення, тобто стратегічна позиція, яку та займає. 

Етап 2 - виявлення проблем. Поступово виявляються проблеми розвитку компанії і 

галузі в цілому, виділяються найважливіші з них. 

Етап 3 - з'ясування суперечностей розвитку. Далі з'ясовуються протиріччя їх розвитку, 

описуються протилежні оцінки, думки, підходи до вирішення. 

Етап 4 - акумулювання та вивчення сигналів рішень. Акумулюються і аналізуються 

різні течії, різний досвід, різні напрямки, що мають відношення до рішення встановлених 

проблем. Все це можна назвати сигналами рішення. 

Етап 5 - зародження ідеї бізнесу. Після цього починає вироблятися ідея нового бізнесу, 

потім вона формулюється. 

Етап 6 - розробка концепції реалізації нової ідеї. Це дозволяє перейти до розробки 

концепції реалізації бізнес-ідеї. 

Етап 7- формулювання бізнес-ідеї. Формулювати бізнес-ідею бажано після того, як 

намічені орієнтири її реалізації. Це останній етап розробки бізнес-ідеї. 

 

Питання для контролю: 

1. Опишіть важливість місії для компанії 

 
 

Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на контрольні 

питання. 

 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, предмету 

та номеру уроку 

 

 

 

06.11.2020 

Група 23 

 

ПЛАН УРОКУ № 5 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 

mailto:anylesik@gmail.com
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Тема: Модуль 2. БІЗНЕС-ІДЕЯ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ 

Тема уроку: Презентація бізнес-ідеї 

Мета: сприяти формуванню знань про інноваційні бізнес-ідеї; 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. 

7. Вивчення нового матеріалу 

 

Споживачі. Розглядається класифікація і дослідження споживачів, а також 

їх структура. Дослідження проходить з позиції переходу до орієнтації на 

споживача і зміни колишньої орієнтації на продукт, виробництво і технологію. 

2. Потреби. Проводиться дослідження потреб споживачів, орієнтації і 

пріоритетів, їх індексів. Особлива увага приділяється моменту зміни потреби. 

3. Продукт. Проводиться дослідження продукту як об'єкта системної 

економіки споживача та його комплексне уявлення. Розглядається сукупність 

ініціатив та витрат, пов'язаних з ефективним споживанням основного продукту. 

Враховується у схемі диференціації. 

4. Ланцюжок цінності. Дається уявлення ланцюжка цінності. Особлива 

увага приділяється дослідженню сили ланок і моменту зміни сили впливу. 

5. Зона прибутку. Розглядається механізм встановлення зон прибутку. 

Особлива увага приділяється моменту переходу в зону безприбуткової і появі 

нових зон прибутку. 

6. Доступ в зону прибутку. Розглядається пошук способів входження в 

зону прибутку. Надалі це враховується при відшуканні способів захисту зон 

прибутку від конкурентів і імітації. 

7. Знання про компонентах. Розглядається також як базовий фактор 

система знань про компоненти моделі отримання прибутку. 

 

 

 

06.11.2020 

Група 23 

 

ПЛАН УРОКУ № 6 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 

Тема: Модуль 3. ПЛАНУВАННЯ УСПІХУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Тема уроку: Побудова успішного образу підприємця. 
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Мета: сприяти формуванню знань про образ підприємця; 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 

 

Мати власний бізнес - це престижно, крім того багато людей просто не 

можуть працювати за наймом, оскільки їх дратує повна відсутність свободи і 

регулярне підпорядкування керівництву. Власна справа приваблює людей 

можливістю отримати майже необмежені доходи . У цьому випадку все залежить 

від дій і вчинків самого бізнесмена. 

Якими якостями повинен володіти кожен підприємець? 

Далекоглядність 

Постарайтеся навчитися передбачати те, що може статися в недалекому 

майбутньому. Вам зовсім не потрібно відразу ж відправлятися на курси 

ясновидців. Мається на увазі вміння бачити картину свого бізнесу загалом, а 

також вміти передбачати дії колег по роботі , клієнтів і партнерів. Щоб досягти 

цього вам доведеться весь час аналізувати ті процеси , які відбуваються всередині 

вашого нового бізнесу. Це вміння допоможе вам у майбутньому уникнути різних 

неприємностей, в які зазвичай потрапляють недосвідчені підприємці. 

Відповідальність 

Це, мабуть, найголовніша риса, без якої просто неможливо побудувати успішний 

бізнес. Відсутність бажання на себе брати будь-яку відповідальність є головною 

причиною вибору багатьма людьми різної роботи за наймом. Оскільки на такій 

роботі необхідно робити те, що скаже начальство, на яке і лягатиме основна 

відповідальність. Якщо ви точно хочете створити свою власну справу, тоді ви 

повинні відповідати за кожен свій зроблений крок. Крім того , вам доведеться 

відповідати не тільки за свої дії , а також за своїх співробітників. Тим людям , які 

вважають за краще перекладати свою відповідальність на оточуючих краще 

зовсім не займатися ніяким бізнесом . 

Спостережливість 

Це ще одна не менш важлива риса,  якою повинен володіти кожен підприємець. 

Він повинен весь час бути в курсі всіх подій, що відбуваються навколо. Він 

повинен першими знаходити і помічати всі  перспективні ніші для створення 

свого нового бізнесу або для того, щоб розширити свій старий бізнес. 

Намагайтеся аналізувати поведінку своїх клієнтів. Так ви зможете набагато 

швидше створювати нові послуги та продукти  з мінімальною кількістю витрат 

для просувати їх на ринок. 

Обережність 

Звичайно кожен підприємець повинен бути рішучим  у своїх рішеннях, але в той 

же час потрібно дотримуватися обережності , оскільки створюючи бізнес не 

можна нікому довіряти повністю. Тільки одне неправильне рішення і невірний 
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крок , неправильно підписаний договір - може бути першою причиною повного 

розорення вашого бізнесу. Саме тому намагайтеся бути дуже обережними , але в 

той же час не потрібно довго затягувати з обдумуванням. 

Рішучість 

Саме ця риса характеру відрізняє кожного гарного підприємця , від звичайних 

мислителів , які тільки щодня фантазують з приводу створення свого бізнесу , але 

не бажають приступати до рішучих дій. Кожен успішний бізнесмен повинен вміти 

приймати правильні рішення, і в цьому випадку не обійтися без твердої рішучості. 

Оригінальність 

Кожен раз починаючи свою нову справу задумайтеся над тим, чим ваші послуги 

або продукти відрізняються від ваших конкурентів. Щоб бути оригінальним вам 

зовсім не обов'язково придумувати щось кардинально нове. У деяких випадках 

буде цілком достатньо взяти вже існуючий продукт або послугу і зробити суттєві 

доопрацювання. 

Гнучкість 

Якщо щось у вашому новому бізнесі пішло не так, тоді спробуйте подивитися на 

ситуацію з іншого боку і змініть траєкторію свого шляху. Якщо клієнти говорять 

про якісь недоліки вашого продукту, тоді підлаштуйтеся під їх думку і за 

короткий термін запропонуйте їм свій доопрацьований варіант. Таким чином, ви і 

ваш бізнес повинні бути гнучкими, пристосовуватися до нових умов сучасного 

ринку . 

Зосередженість на головних цілях 

Ця риса є дуже важливою і її відсутність може привести ваш бізнес до 

повного краху. Більшість початківців бізнесменів вважають, що створюючи бізнес 

потрібно працювати не покладаючи своїх рук. З одного боку, це звичайно 

правильно, але в цьому випадку слід ще додати, що потрібно виділяти те, над чим 

слід працювати перш за все. Оскільки ви можете працювати цілодобово без 

відпочинку, але при цьому не побачити позитивного результату. Всі незначні і 

дрібні справи, зазвичай займають багато нашого часу. Тому постарайтеся 

проаналізувати всю свою роботу і змінити все в кращу сторону. 

Цілеспрямованість 

Саме такою рисою повинен володіти кожен починаючий підприємець , оскільки 

без нього інше можете втратити свою актуальність. Цю рису характеру потрібно в 

першу чергу розвивати в самому собі. Всі відомі підприємці та бізнесмени були 

фанатами своєї справи. Вони займалися бізнесом, спотикалися, падали, 

вирішували свої проблеми, потім піднімалися і йшли далі. Вони не тільки долали 

всі перешкоди , але й не збивалися зі свого шляху. Таким чином їм вдалося 

досягти неймовірних висот у бізнесі. 

Новаторство 

Ви повинні навчитися швидко пристосовуватися до всіх змін на сучасному ринку, 

а також поступово вводити у свою діяльність нові технології. Наприклад, в наш 

час не всі приватні підприємці та великі компанії використовують всі можливості 
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 Інтернету .  І даремно, оскільки це найкращий канал для проведення 

маркетингових компаній , залучення нових клієнтів , а також здійснення 

продажів. 

 

Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на контрольні 

питання. 

 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, предмету 

та номеру уроку 

 

 

12.11.2020 

Група 23 

12.11.2020 

Група 23 

 

ПЛАН УРОКУ № 7 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 

Тема: Модуль 3. ПЛАНУВАННЯ УСПІХУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Тема уроку: Планування підприємницького успіху. 

Мета: сприяти формуванню знань про образ підприємця; 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. 

8. Вивчення нового матеріалу 

 

Для того щоб знати, як краще скласти прогноз майбутньої діяльності, 

розробити стратегію поведінки підприємства на ринках підприємець спирається 

на систему планування. Крім того, забезпечення ефективної поточної діяльності 

фірми теж починається з планової роботи. 

У загальноекономічному розумінні планування означає визначення цілей 

розвитку підприємства, використання певних засобів їх досягнення. Основні 

елементи планування підприємницької діяльності, як складової менеджменту і 

Цілісної системи, такі: 

Прогнозування - визначення ринкової стратегії фірми на перспективний 

період. 

mailto:anylesik@gmail.com
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Формування на базі прогнозу загальних завдань і встановлення термінів їх 

виконання та визначення ресурсного забезпечення. 

Конкретизація термінів виконання плану. 

Складання бюджетів. 

Поширення планових завдань на низові ланки. 

Прогнозування - це дослідження перспектив розвитку галузевих і 

регіональних ринків. Воно безпосередньо пов'язане з маркетингом, вивченням 

тенденцій змін у ринковому середовищі. Формою, яку набирає прогнозування, 

виступає вибір певної ринкової стратегії розвитку підприємства на перспективу. 

На третьому етапі планування відбувається конкретизація термінів 

виконання плану. Вона полягає в узгодженні термінів, порядку виконання 

окремих пунктів програми - виробничих, збутових, маркетингових операцій, 

укладання договорів з постачальниками ресурсів. 

Після цього складаються бюджети. Бюджет - це план, складений у 

вартісному та натуральному виразах, в якому визначається баланс доходів 

(майбутніх надходжень) і витрат. До останніх можна віднести витрати матеріалів, 

капітальні витрати на придбання машин, устаткування, верстатів, техніки. На цій 

основі визначаються завдання п'ятого, завершального етапу планування - 

поширення планових обсягів робіт на нижні ланки підприємства 

 

12.11.2020 

Група 23 

 

ПЛАН УРОКУ № 8 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
Тема: Модуль 4. САМОМЕНЕДЖМЕНТ ОСОБИСТОСТІ  

Тема уроку: Управління часом. 

Мета: сприяти формуванню знань про управління часом; 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 

 

Управління часом, тайм-менеджмент  – це сукупність методик 

оптимальної організації часу для виконання поточних задач, проектів та 

календарних подій. 

Головними допоміжними інструментами для управління часом є особистий 

календар, список поточних завдань та список проектів. 
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Типовими підходами в управлінні часом є постановка пріоритетів, розбиття 

великих завдань та проектів на окремі дії та делегування іншим людям. До 

управління часом належать також методи впливу на мотивацію та контролю 

результатів. 

В першу чергу хронометраж часу впродовж дня робиться з ціллю знайти де 

реально втрачаєте дорогоцінні хвилини. По десять – п’ятнадцять хвилин 

впродовж дня може перетворитись в мінімум одну годину, якої так часто 

невистачає. 

Хронометраж – це метод вивчення витрат часу на безпосередньому 

виконанні заданої операції шляху спостереження і вимірювання циклічно 

повторюваних елементів (частин). 

 
Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на контрольні 

питання. 

 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, предмету 

та номеру уроку 

 

 

17.11.2020 

Група 23 

 

ПЛАН УРОКУ № 9 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
Тема: Модуль 4. САМОМЕНЕДЖМЕНТ ОСОБИСТОСТІ  

Тема уроку: Управління розвитком особистості. 

Мета: сприяти формуванню знань про управління часом; 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 

 

Людина народжується як індивід, як суб'єкт суспільства, з притаманними їй 

природними задатками, формується як особистість у системі суспільних відносин 

завдяки цілеспрямованому вихованню. 

Особистість - людина соціальний індивід, що поєднує в собі риси 

загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально-неповторного. 

mailto:anylesik@gmail.com
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Це поняття виражає належність людини до певного суспільства, певної 

історичної епохи, культури, традицій. Тобто особистість виявляє себе тільки в 

суспільних відносинах. 

Поняття "розвиток людини" і "формування особистості" дуже близькі, їх 

нерідко вживають як синоніми. Насправді ж поняття "особистість", на відміну від 

поняття "людина", означає соціальну характеристику людини, тобто її якості, які 

формуються під впливом спілкування і стосунків з іншими людьми, суспільством 

в цілому. Проте розвиток людини і формування її особистості є цілісним 

процесом. У ньому велика роль належить активності людини, яка може значною 

мірою сприяти формуванню власної особистості, якщо перед нею будуть 

поставлені вихователем відповідні цілі і вона буде домагатися їх виконання, 

розвиваючи якості, необхідні для їх досягнення. Залежно від рушійних сил 

виокремлюють такі види розвитку і формування особистості: стихійний, 

цілеспрямований, саморозвиток і самоформування. 

Людська особистість розвивається в анатомо-фізіологічному, психічному, 

соціальному напрямах. Анатомо-фізіологічні зміни виявляються у збільшенні й 

розвитку кісткової та м'язової систем, внутрішніх органів, нервової системи. 

Психічні зміни охоплюють розумовий розвиток, формування психічних рис 

особистості. У набутті соціальних якостей, необхідних для життя в суспільстві, 

полягає соціальний розвиток особистості. 

4. Застосування здобутих знань 
 

 
Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на контрольні 

питання. 

 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, предмету 

та номеру уроку 

 
 

 

 

23.11.2020 

Група 23 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 11 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

mailto:anylesik@gmail.com
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Тема: Модуль 4. КОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ  

Тема уроку: Теоретичні основи комунікації в бізнесі. 

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 

Головна причина через яку у людей не виходить зробити кар'єру - погана 

взаємодія зі своїми колегами, невміння спілкуватися з людьми. Спілкуйтеся з 

людьми звичайним для них мовою, будьте на їхньому боці. Говоріть відкрито і 

просто, але й вмійте вислухати людей, заглиблюйтеся в їхні проблеми і 

допомагайте їх вирішити. Лідо Ентоні «Лі» Якокка американський менеджер, 

автор кількох автобіографічних бестселерів. Був президентом компанії Ford та 

головою правління корпорації Chrysler. 

Комунікологія та комунікативістика як нові міждисциплінарні наукові 

напрями Наприклад, Фелікс Шарков вважає, що комунікативістика - науковий 

напрямок комунікології, що вивчає зародження і функціонування інформаційно-

комунікаційних систем, способи здійснення комунікацій цих систем із зовнішнім 

суспільним середовищем, а також теоретичні засади та практичні аспекти 

соціальної взаємодії в різних мережах комунікації (включаючи електронні 

мережеві спільноти). Поняття «комунікативістика» має сенс використовувати для 

позначення всього комплексу наукових дисциплін і практичних додатків, що 

описують, пояснюють і розробляють методичне забезпечення для комунікативної 

діяльності людини і соціальних систем. Комунікація - від лат. «communicatio» - 

що означає повідомлення, передача і від «communicare» - робити спільним, 

розмовляти, пов'язувати, повідомляти, передавати - наукова дисципліна (відома 

також як теорія комунікації, наука про комунікації, комунікаційна наука і навіть - 

комунікологія (В. П. Яковлєв), комуникативістика або комунікатика, а в західно-

європейському та американському найменуваннях - communication studies, або 

просто- communications), а також метадискурс (Р. Крейг), процесу (соціальному) 

«комунікації/взаємодії/інтеракції», що розуміється як першооснови для будь-яких 

процесів життя людини і суспільства, а також сам цей процес і його результати. 

Можна констатувати, що в дослідженнях комунікації поряд з абстрактними, 

теоретичними уявленнями, досить сильно дистанційними від конкретної 

дійсності, викристалізувалися знання, які безпосередньо сфокусовані на вивченні 

та вирішенні практичних колізій комунікаційного поведінки. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ 

КОМУНІКАЦІЇ Теорія мовної комунікації Теорія органі- заційних комуні- кацій 

Теорія цивільних комунікацій Теорія масових комуніка цій Теорія бізнес комуні- 

кацій Теорія між куль- турних комуні- кацій Теорія медич- них комуні- кацій 

Теорія педагогіч них комуні- кацій Теорія немовної комунікації Комунікаційний 

менеджмент 

 

 
Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на контрольні 

питання. 
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Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, предмету 

та номеру уроку 

 

 

24/11/2020 

Група 23 

 

ПЛАН УРОКУ № 13 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
Тема: Модуль 4. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Тема уроку: Зміст установчих документів та їх підготовка. 

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. 

5. Вивчення нового матеріалу 

Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його 

утворення - установчий (засновницький) договір, а у випадках, передбачених 

законом, статут (положення) суб'єкта господарювання. 

В установчих документах повинні бути зазначені: найменування суб'єкта 

господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція 

його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування 

майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, 

якщо інше не передбачено законом. 

Якщо осіб, які бажають заснувати підприємство, дві або більше, такі особи 

укладають між собою установчий (засновницький) договір. У засновницькому 

договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, 

визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі 

йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю 

суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та 

входження нових засновників, інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які 

передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації. 

Статут являє собою подальшу деталізацію положень, що містяться в 

установчому договорі. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості 

про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення 

статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про 

органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та 
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ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з 

особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання. Статут може 

містити й інші відомості, що не суперечать законодавству. 

Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості 

про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та 

учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними 

рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або 

кваліфікована більшість голосів, інші відомості. 

 

Питання для контролю: 

1. Які відомості повинен містити статут підприємства? 

2. Чому статут є таким важливим документом? 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 14 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
Тема: Модуль 4. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  

Тема уроку: Державна реєстрація 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. 

6. Вивчення нового матеріалу 

 

Державна реєстрація суб'єктів підприємництва - обов'язкова умова 

здійснення всіх видів підприємницької діяльності кожним підприємцем, що 

означає необхідність проходження ним певної процедури, яка 

підтверджується свідоцтвом про реєстрацію. 

 

Мета державної реєстрації — облік, накопичення і контроль 

відомостей про суб'єктів підприємницької діяльності. 

 

В Україні — засвідчує факт створення або припинення юридичної 

особи, Засвідчує факт набуття або позбавлення статусу підприємця 

фізичною особою. Проводиться шляхом внесення відповідних записів до 
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Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Місце державної реєстрації — в Україні проводиться за місцезнаходженням 

юридичної особи, яке може бути як нежитлове приміщення, так і місце реєстрації 

одного з засновників. 

Документи, які подаються державному реєстратору для здійснення 

державної реєстрації підприємства в Україні: 

 заповнену реєстраційну картку встановленого зразка; 

 рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення 

юридичної особи; 

 два примірники установчих документів (статут або модельний статут); 

 документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення 

державної реєстрації юридичної особи. 

 якщо до складу засновників входить юридична особа (входять юридичні 

особи), то інформацію з документами, що підтверджують структуру 

власності, яка дає змогу встановити фізичних осіб — власників істотної 

участі цих юридичних осіб 
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