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  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. 

3. 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. 

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 
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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 
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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. 

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. 
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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 
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