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30.04.2021 

Група 36 

 

 

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); 

· 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; 
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· 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. 
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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. 

 

 

Вправи, завдання  

Створити презентацію на одну із тем: 

- Інноваційні товари 

- Інноваційні технології 

- Соціальні інновації 

 

 

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; 
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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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4. Застосування здобутих знань 
Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою 

інтерактивного методу «Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі 

сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи 

свою думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у 

повсякденному житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

5. Підведення підсумків уроку: 
 виставлення оцінок за роботу на уроці; 

6. Домашнє завдання: вивчити, опрацювати конспект. 
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Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


