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21.09.2020 

Група 33 

 

ПЛАН УРОКУ № 5 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 
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. 

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. 

 

Вправи, завдання: 

1. Опишіть просування вашого продукту у вашій професії згідно 

поданих в конспекті етапів 
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ПЛАН УРОКУ № 6 

 

«__»______ 20__ р.  

  

  Предмет «Основи інноваційного 

підприємництва» 

 

Тема: Модуль 3. ПЛАНУВАННЯ УСПІХУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Тема уроку: Побудова успішного образу підприємця. 

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. 

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 . 
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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 

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 . 

 

Питання для контролю: 

1. Опишіть, що таке новаторство в бізнесі? 

2. Що таке цілеспрямованість в бізнесі? 

3. Чи має бути підприємець зосередженим на головних цілях? В 

чому сутність? 
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Конспекти, виконані вправи та завдання, а також відповіді на контрольні питання надсилати 

на адресу anylesik@gmail.com 


