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— Х.: Вид-во «Ранок», 2012. — (Профільна школа) ISBN 978—617—540—470—6. Посібник складено відповідно до чинної
навчальної програми з економіки (профільний рівень) для 11-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки
України. У посібнику наведено розробки всіх уроків з економіки, методичні рекомендації щодо їх проведення, різнорівневі
завдання та запитання, зразки розв’язування задач, цікаву додаткову інформацію тощо. Для вчителів економіки, викладачів,
студентів вищих навчальних закладів та ін. УДК [33:371.214.16] ББК 74.266.5я721 Язык: укр.
Количество страниц: 464 розмер файла: 6,67 МБ • •. Зміст Передмова 3 Орієнтовне календарно-тематичне планування
уроків із курсу економіки 4 Розділ І. Теорія та практика підприємницької діяльності Тема 1. Визначальні риси та особливості
підприємницької діяльності Урок № 1 Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Дохід і ризик у
підприємництві 8 Урок № 2 Практична робота «Визначення особистої здатності до підприємництва» 13 Урок № 3
Підприємництво і суспільний прогрес. Інтереси підприємця, громади та суспільства 15 Урок № 4 Види підприємництва:
виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове.
Профільний рівень: Розробки уроків. (профільний рівень) для 11-річної школи.
Підприємництво в інформаційній сфері 20 Урок № 5 Підприємства різних форм власності. Приватна, колективна та
державна власність. Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації
28 Урок № 6 Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки 38
Урок № 7 Організаційні форми підприємств державної власності: комунальні та загальнодержавні. Переваги й обмеження
різних організаційних форм підприємств приватної, колективної та державної власності 45 Урок № 8 Малі, середні та великі
підприємства: переваги та недоліки. Сектор малого та середнього бізнесу в сучасній економіці. 48 Урок № 9 Прибуткові та
неприбуткові підприємства. Структура національної економіки за формами власності та організаційними формами
підприємств 55 Тема 2.
Досягнення мети підприємницької діяльності Урок № 10 Виробнича функція. Двофакторна виробнича функція Кобба—
Дугласа: економічний зміст і графічна інтерпретація 64 Урок № 11 Технологія та виробнича функція. Ефект від масштабу й
виробнича функція. Скачать видео горіла шина палала текст. Економічні витрати та їх складники: явні й неявні витрати 68
Урок № 12 Зв’язок доходів і витрат. Валовий дохід (загальний виторг). Нормальний прибуток як елемент неявних витрат.
Бухгалтерський та економічний прибуток. 75 Урок № 13 Постійні та змінні витрати: визначеність та структура. Загальні
витрати. Середній постійні, середні змінні та середні загальні витрати. Графічна ілюстрація динаміки витрат 80 Урок № 14
Граничні витрати: кількісна визначеність та графічна ілюстрація динаміки 84 Урок № 15 Максимізація економічного
прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку за порівняння загального виторгу та загальних витрат 89
Урок № 16 Визначення максимального прибутку за порівняння граничного виторгу (MR) та граничних витрат (MC). Закон
максимізації прибутку: MC = MR 92 Урок № 17 Інші способи збільшення прибутку підприємства 96 Урок № 18 Практична
робота «Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом “витрати плюс”» 102 Тема 3.
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Організація діяльності підприємства Урок № 19 Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх і
зовнішніх фінансових ресурсів підприємства 105 Урок № 20 Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові
ресурси та майно підприємств. Зміст основних статей балансу 110 Урок № 21 Звіт про фінансові результати як джерело
інформації про успішність діяльності підприємства. 114 Урок № 22 Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства:
прибутковість капіталовкладень і рентабельність.
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