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Тема:  

 Тема уроку: розробка ідеї, задуму  
Мета: закріпити знання стосовно управління в роботі адміністратора 

Матеріал уроку 

4. Розробка задуму товару і його перевірка. Відібрані на попередньому етапі 
ідеї трансформують у задуми товарів. 

Задум товару – ідея, виражена у доступних і зрозумілих для споживачів понят- 

тях. 

Згадана вище ідея може бути трансформованою у такі задуми: 

 настільна лампа, що економить 50 % електроенергії; 

 освітлювальний елемент, який економить 60 % електроенергії при тій самій 
освітлювальній здатності і який можна вкручувати у стандартні патрони для 
звичайних електроламп. 

При розробці задуму товару його слід представляти (Котлер, 1995) на трьох рівнях 

Альтернативні задуми товару слід оцінити і вибрати кращий. Це передбачає апро-
бацію задуму на потенційних споживачах, наприклад шляхом їх опитування відносно 
задуму товару: чи зрозумілий задум, як вони його оцінюють, у чому вони вбачають 
ви-годи його споживання тощо? Відповіді споживачів допомагають визначити, якому 
із задумів слід віддати перевагу, і в той же час формують в опитуваних образ 
товару – 

+уявлення, що склалося у споживачів про реальний чи потенційний товар. 

 

Розробка задуму товару. Припустимо, автомобілебудівник знайшов шлях створення 
електромобіля, що може пересуватися зі швидкістю до 80 кілометрів на годину і 
проходити 200 кілометрів до чергової підзарядки. По оцінці цього виробника, 
експлуатаційні витрати електромобіля будуть приблизно в 5 разів нижче, ніж у 
звичайної машини. Це ідея товару. Однак споживачі товарних ідей не купують. Вони 
купують задум товару. Завдання діяча ринку - проробити ідею до стадії задумів, 
оцінити порівняльну привабливість ряду задумів і вибрати кращий з них. 
Серед товарних задумів електромобіля можуть бути наступні: 
1. Недорогий міні-автомобіль, призначений для використання в якості другого 
сімейного автомобіля для поїздок господині за покупками в прилеглі магазини. Це 
автомобіль, ідеально пристосований для завантаження покупок, в нього легко сідати. 
2. Недорогий міні-автомобіль у розрахунку на свідомого споживача, якого цікавить 
засіб пересування з невисокими витратами на паливо і низкою ступенем 
забруднення навколишнього середовища, 
Перевірка задуму товару. Перевірка задуму передбачає випробування його на 



відповідній групі цільових споживачів, яким представляють пророблені варіанти всіх 
задумів. 

 От результати пророблення першого задуму: 
Економічний прогулянковий електромобіль класу «міні» на двох осіб. Чудово 
підходить для поїздок за покупками і візитів до друзів. Обходиться в експлуатації 
уп'ятеро дешевше аналогічних автомобілів з бензиновим двигуном. Ціна - 2 тис. Дол. 
Споживача просять висловити свою точку зору на цей задум, пропонуючи відповісти 
на наступні питання: 
1. Чи зрозумілий вам задум електромобіля? 
2. У чому ви бачите явні вигоди електромобіля? 
3. Чи достовірні, на вашу думку, твердження про електромобіль? 
4. зможе електромобіль задовольнити вашу насущний нестаток? 
5. Яким чином можна було б поліпшити властивості електромобіля? 
6. Хто буде брати участь в ухваленні рішення про покупку? 
7. Хто буде користатися електромобілем? 
8. Якою має бути ціна електромобіля? 
9. Зволіли б ви електромобіль звичайному автомобілю і для чого? 
10. Купили б ви електромобіль? (Так; ймовірно, так; ймовірно, немає, нема.) 
Відповіді споживачів допоможуть фірмі визначити, який варіант задуму володіє 
найбільш привабливою силою. Припустимо, що на останнє запитання про намір 
зробити покупку 10% споживачів відповіли «так» і ще 5% - «ймовірно, так». Фірма 
співвідносить ці цифри із загальною чисельністю представників конкретної цільової 
групи і розраховує обсяг збуту. Розрахункові величини будуть орієнтованими, 
оскільки люди не завжди запроваджують у життя висловлювані наміри. 

 

Завдання, вправи 

1. розробіть ідею власного товару чи послуги 

 

 

обслуговування відвідувачів 

Урок 47 

Тема:  

 Тема уроку: розробка бізнес-плану  
Мета: закріпити знання стосовно управління в роботі адміністратора 

Матеріал уроку 

Бізнес план - короткий виклад на папері структури і суті бізнес-діяльності. Він відображає 

всі аспекти вашого бізнесу, що служить стартовою базою, які ваші основні цілі, активи і 

пасиви компанії, механізми отримання доходів, коли ви плануєте досягти поставлених цілей 

і т.д. 

Бізнес план допомагає розпланувати послідовність бізнес кроків, необхідних для досягнення 

поставлених перед підприємством цілей. 

Бізнес-план повинен: 



1. Довести, що пропоновані послуга або продукт обов'язково знайдуть свого покупця, а 

також повинен висвітлити перспективи розвитку та встановити потенційну ємність 

ринку; 

2. Визначити перспективи розвитку і отримання прибутку; 

3. Відобразити ефективність діяльності компанії за складеним планом; 

4. Виступати інструментом для залучення інвесторів і капітальних вкладень; 

5. Бути універсальним засобом реалізації стратегічних цілей підприємства. 

Види бізнес-плану 

Існує досить велика кількість ознак класифікації бізнес проектів. Різні види бізнес-плану 

виділяють за такими ознаками: 

1. Тип - в залежності від сфери діяльності, для якої розробляється проект - 

організаційний, технічний, соціальний, економічний або змішаний бізнес план; 

2. Клас - за складом, предметної області та структурі бізнес-плану - моно проект, 

мульти- або мегапроект; 

3. Масштаб - в залежності від розмірів проекту, кількості учасників і ступеня впливу на 

оточення - регіональний, галузевий, державний, національний і т.д .; 

4. Загальна тривалість - за термінами реалізації проекту - короткостроковий (менше 

трьох років), середньостроковий (на 3-5 років), довгостроковий (понад 5 років); 

5. Складність - за ступенем складності технічної, фінансової або іншої складової 

проекту - простий, складний; 

6. Вид - від характеру предметної області бізнес-плану - освітній, організаційний, 

науково-дослідний та ін. 

Характер більшості бізнес планів, як правило, інвестиційних, а кількість необхідних 

інвестицій напряму залежатиме від перерахованих вище ознак (масштаб, складність проекту, 

терміни виконання та ін.). 

Бізнес-план розробляють, як правило, для реалізації інноваційних, соціальних, 

економічних і організаційних видів проектів. 

 

Питання для контролю: 

1. Опишіть етапи побудови бізнес-плану 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

практичну роботу 

 



 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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