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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. 

3. Вивчення нового матеріалу 

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.); 
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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 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? 
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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. 

4. 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. 

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. 
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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 
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