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ВСТУП.  
Методичні рекомендації щодо добору дидактичних матеріалів з теми 
«Підприємницька діяльність» 

 
Основною дидактичною метою вивчення теми «Підприємницька 

діяльність» з предмету загальноосвітньої підготовки «Економіка» є формування 

підприємницької компетентності учнів. Зрозуміло, що добір викладачем 

відповідних дидактичних матеріалів має бути спрямований на ефективну 

організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів з метою засвоєння знань 

(«знаю, що»), формування умінь («знаю як і зумію»), створення умов для розвитку 

рис особистості учня («хочу і готовий використати свої знання»).  

Пропонуємо методичні рекомендації щодо добору дидактичних 

матеріалів з теми «Підприємницька діяльність», враховуючи компетентнісний 

підхід, а також тісно пов’язані з ним особистісно орієнтований та діяльнісний 

підходи. 

Ґрунтуючись на дидактичних принципах навчання та закономірностях 

навчального процесу, дії викладача з підготовки уроків з теми «Підприємницька 

діяльність» представляємо в такій послідовності. 

1. Аналізуємо зміст теми навчальної програми з економіки з метою 

визначення конкретних знань, умінь і здатностей, які складають 

підприємницьку компетентність і якими повинні оволодіти учні упродовж 

вивчення теми.  

Витяг з робочої навчальної програми  
предмету загальноосвітньої підготовки «Економіка»,  

складеної відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 
11 клас. Рівень стандарту 2010 р.»,  

затвердженої  наказом МОНУ №1021 від 28.10.2010. 
 

Тема 5. Підприємницька діяльність (3 год.) 

Зміст теми Вимоги до вмінь учня 

Підприємець. Підприємництво. Підприємство 
Функції підприємця та складники підприємницької 
діяльності. Підприємництво і суспільний прогрес. 
Види підприємств: виробниче, комерційне, 
посередницьке, фінансове.  
Мале та велике підприємництво.  
Фермерство як особливий вид підприємницької 
діяльності. 
Приватне, колективне та державне підприємство. 
Переваги та обмеження різних форм підприємств. 
 
Витрати виробництва та прибуток підприємства 
Доход і ризик у підприємництві. Валовий доход,  
витрати та прибуток підприємця. Структура витрат. 
Способи максимізації прибутку  
Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів 
діяльності підприємства. 
 

 розуміє зміст підприємницької діяльності 
та її значення для ринкової економіки; 
 

 наводить приклади підприємств у 
виробничій, комерційній, посередницькій 
та фінансовій сферах та приклади різних 
видів витрат підприємця; 

 
 розрізняє підприємницьку та іншу 

продуктивну діяльність; 
 

 характеризує особливі риси, які властиві 
підприємцю; 

 
 пояснює роль банків, страхових 

компаній, інших організацій у діяльності 
підприємства, значення бізнес плану для 
управляння підприємством; 
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Управління підприємством 
Зв’язки підприємця з банками, страховими 
компаніями, іншими фінансово-кредитними 
установами. Управління підприємством.  
Бізнес-план підприємця. 

 
 уміє розрахувати валовий доход, 

загальні витрати, прибуток та 
рентабельність виробництва. 

 
2. Визначаємо можливості практичного застосування учнями знань, добутих 

після вивчення теми: 

 формування навичок визначення витрат та порівняння їх з доходами від 

будь-якої справи; 

 подолання в собі суто «споживацьке» ставлення до навколишнього світу 

та зрозуміння необхідності ощадливості; 

 можливість приймати обґрунтовані рішення, обираючи організаційну 

форму та масштаб підприємства в разі започаткування власного бізнесу в 

майбутньому; 

 розуміння змісту діяльності кооперативів, державних підприємств, 

неприбуткових організацій, з якими матимуть справу в дорослому житті. 

3. Добираємо дидактичні матеріали до кожного уроку теми: систематизовані 

вправи та завдання, побудовані відповідно до змісту навчальної теми і методики 

викладання предмету, які забезпечать формування підприємницької 

компетентності.  
Використання дидактичних матеріалів дозволяє викладачеві: 

індивідуалізувати, диференціювати та інтенсифікувати процес навчання 

(оптимальність поєднання індивідуальної, групової, колективної роботи на 

уроці); посилити мотивацію навчання за рахунок використання різних видів 

діяльності і джерел; формувати уміння орієнтуватися в проблемі і шукати 

шляхи її вирішення; змінити характер пізнавальної діяльності учнів (підтримка 

особистих намагань учнів сформувати власний стиль навчальної роботи); 

діагностувати помилки і оцінити результат вивчення нового матеріалу; 

здійснювати контроль із зворотним зв'язком за наслідками діяльності учня; 

візуалізувати навчальну інформацію. 

За допомогою різних видів дидактичних завдань відбувається реалізація 

принципу навчання самостійності й активності учнів, що забезпечує умови для 

оптимального прояву учнями пізнавальної та творчої активності у процесі 

засвоєння знань, вироблення вмінь і навичок, застосування їх у практичній 

діяльності. 

В даній розробці представлення такі види самостійної продуктивної 

діяльності учнів: розрахунки окремих економічних показників за фактичними 

даними; репродуктивна діяльність, спрямована на відтворення інформації про 

різні властивості об'єкта вивчення; продуктивна діяльність самостійного 

застосування набутих знань для розв'язання навчальних завдань; вирішення 

завдань різного рівня складності. 

Підготовлений дидактичний матеріал з економіки по темі 

«Підприємницька діяльність» доступний для сприйняття й виконання завдань 

учнями з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей. 

 
 



РОЗДІЛ 1. Дидактичні матеріали до уроку  
«Підприємець. Підприємництво. Підприємство» 

 

Тема 
програми 

Підприємницька діяльність 

Урок № 16 Підприємець. Підприємництво. Підприємство 

Тип уроку Урок формування нових знань 

План уроку 
1. Підприємець. Функції підприємця. 
2. Підприємницька діяльність (підприємництво). Її складові. 
3. Підприємство: види, переваги та обмеження різних форм. 

Дидактична 
мета уроку 

Сформувати поняття «підприємець», «підприємництво», «підприємство»; 
порівняти підприємницьку та іншу продуктивну діяльність; розкрити основні 
функції підприємця та складники підприємницької діяльності;  охарактеризувати 
види підприємств за різними ознаками. 

 

  Додаток 1.       
Вправа «Рівняння на кращих!» 
Методична доцільність: ознайомити учнів з видатними підприємцями, у тому 

числі й українськими, стимулювати пізнавальну активність учнів, їх 

готовність до засвоєння нових знань. 

Завдання. Знайдіть інформацію про видатних підприємців України і світу в 

мережі Інтернет за посиланням. Сформулюйте формулу їх успіху, запишіть її 

у відповідний стовпчик таблиці. Зробіть висновки про причини успішного 

ведення бізнесу. 
 

Видатні підприємці Посилання Формула успіху 

Білл Гейтс 

https://www.youtube.com/watch?v=12XYi8kaUKw 

 

 

Генрі Форд  

Джон Рокфеллер  

Стівен Пол Джобс  

Федір Симиренко 

https://uk.wikipedia.org  

 

Артем Терещенко  

Іван Харитоненко  

Олексій Алчевський  
 

  Додаток 2. 
Реклама теми 
Методична доцільність: створення мотиваційного настрою на вивчення теми. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=12XYi8kaUKw
https://uk.wikipedia.org/


Підприємницька діяльність -  
Не легка в житті це справа: 
Треба їй завжди навчатись, 
Щоб прийшли і успіх, слава. 
 
Потребує така справа 
Певних якостей людини, 
Щоб було все дуже вправно, 
Треба бути креативним, 

Діловим, відповідальним, 
І розумним, і кмітливим, 
Потребує власна справа 
Знань глибоких від людини. 
 
Щоб усім цим володіти 
Й власну справу потім мати, 
Економіку слід вчити,  
Над собою працювати. 

 
  Додаток 3.    

Вправа «Впізнаю за ознакою!» 
Методична доцільність: засвоєння поняття «підприємець» через характерні 

для нього риси. 
 

Завдання. Розподіліть види діяльності підприємця за функціями, впишіть 

цифри, якими позначені види діяльності, у відповідну комірку таблиці. 
 

Функції підприємця 

Ресурсна Управлінська  Інноваційна Ризикова 

    
 

1. Відмова  від традиційних форм господарювання. 
2. Загроза  діловій репутації. 
3. Здійснення  нововведень.  
4. Здійснення  організації, планування, мотивації та контролю виробництва.  
5. Небезпека для власності, вкладених коштів.  
6. Організація виробництва.  
7. Освоєння  нової продукції, нових технологій та нових форм організації виробництва і праці.  
8. Поєднання фінансових, виробничих, матеріальних, сировинних, людських, інформаційних, 

інтелектуальних ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуги.  
9. Пошук  нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача.  

10. Прийняття  рішень, які не гарантують швидкого успіху.  
11. Прийняття  управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності.  
12. Розподіл  засобів виробництва. 

  Додаток 4.  
Вправа «Зміни себе – зміниться світ»    
Методична доцільність: засвоєння поняття «підприємець» через визначення 

характерних для нього рис. 
 

Завдання. Доберіть та запишіть у правий стовпчик таблиці риси, протилежні 

за значенням рисам людини з лівого стовпчику. Як результат, ви отримаєте 

перелік рис, які за даними п’ятирічного проекту виявлення «профілю 

підприємця», організованого американською фірмою «Мак-Бер енд 

Компані», виділено як найважливіші для «оптимального типу підприємця».  

 
Риси, які заважають людині  

стати підприємцем 
Особливі риси підприємця 

Відсутність сміливості йти на ризик  

Консервативність у думках та справах  
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Орієнтація на обсяги виробництва, кількісні 
показники продукції та послуг 

 

Страх брати на себе відповідальність, відсутність 
поставлених цілей 

 

Небажання цікавитись оточуючим світом  

Власне благополуччя понад усе  

Відсутність планування у роботі  

Закритість, підозрілість у стосунках з іншими людьми  

Хитрість, ненадійність  

 
  Додаток 5.  

Опорний конспект для інтерактивної міні – лекції 
Методична доцільність: структурувати зміст нових знань з теми уроку у 

вигляді кластеру для системного засвоєння його учнями. 

 
Кластер – графічна форма організації інформації, коли виокремлюються основні 

змістовні одиниці, які фіксуються у вигляді схеми з позначенням всіх зв’язків  

              між ними. Метод кластера розвиває системне мислення, вчить учнів  

              систематизувати навчальний матеріал, розвиває здатності до конструктивної   

              переробки інформації. 
 

Кластер  1.  Підприємець 
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Кластер 2.  Підприємницька діяльність. Підприємство. 
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Опорно-логічна схема «Види підприємств за сферою діяльності» 
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Переваги та обмеження різних видів підприємств 
 

Форма власності 
підприємства 

Переваги Обмеження 

Приватна 

Самостійність власника та свобода 
дій,  висока мобільність, 
привласнення всього прибутку, 
розподіл функцій при наявності 
партнерів 

Деяка обмеженість ресурсів, 
суперечки між партнерами, значна 
кількість функцій, виконуваних 
однією особою  

Колективна 

Спрощена процедура створення, 
податкові пільги, демократичне 
самоврядування, рівність усіх членів 
колективу 

Необхідність узгодження інтересів 
усіх членів колективу, складність 
оцінювання трудового внеску 

Державна 
Стабільність, незначна залежність 
від ринкової кон’юнктури, державне 
фінансування 

Відсутність конкуренції, недостатньо 
мобільні, адміністративний контроль 

 

  Додаток 6.  
Ілюстровані схеми «Види господарських товариств» 
Методична доцільність:   розширити зміст нових знань з теми уроку за 

допомогою малюнків,  що сприяють розвитку творчої уяви, дозволяють 

візуалізувати складні абстрактні поняття. 

 
Акціонерне товариство Товариство з обмеженою відповідальністю 
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Товариство з додатковою відповідальністю Командитне товариство 

  

 
  Додаток 7.  

Вправа «Економічний тренажер» 
Методична доцільність: тренування в процесі засвоєння нових знань, 

вивільнення навчального часу за рахунок виконання вправи на комп'ютері, 

здійснення учнями самоконтролю і самокорекції знань і вмінь. 

 

Завдання. Позначте у відповідній клітинці таблиці сферу діяльності кожного 

підприємства буквами: 

В – виробниче підприємство 

К – комерційне підприємство 

П – посередницьке підприємство 

Ф – фінансове підприємство 
 

Варіант 1. 
 

Автобудівний завод  Рекламне  агентство  
Будівельна  фірма  Аудиторська  фірма  
Готель   Юридична  консультація  
Оптова  база продуктів  Кредитна  спілка  
Освітній  заклад  Пункт  обміну валют  
Перукарня   Страхова  фірма  
Супермаркет   Електростанція   
Туристичне агентство  Фермерське господарство  
Хлібопекарня   Банк   
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Електронна версія вправи із самоперевіркою:  
https://learningapps.org/watch?v=pggj9hg7518 

 

 
 

Варіант 2. 
 

1. Дилер фондової біржі продав пакет акцій АТ «Граніт».  
2. Бригада будівельників фірми «Будуємо разом» за три місяці виконала повний 
ремонт будинку. 

 

3. Торговий центр «Караван» щодня збільшує обсяги продажів на 2 – 3%.  
4. Центр професійної освіти оголошує прийом на навчання.  
5. Банк «Факторіал» видає кредити на придбання авто.  
6. Відкрито майстерню з ремонту взуття.  

 
  Додаток 8.  

 

Презентація «Віртуальна екскурсія успішними підприємствами рідного міста»  
Методична доцільність: ознайомлення учнів з успішними підприємствами 

рідного міста, закріплення вмінь розпізнавати вид підприємства, посилення 

мотивації до підприємницької діяльності. 

 

Віртуальна екскурсія

успішними 

підприємствами 

рідного міста

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pggj9hg7518
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 Додаток 9.  
Вправа «Юридична консультація» 
Методична доцільність: удосконалення навичок самостійного оволодіння 

матеріалом, формування уміння працювати з джерелом інформації. 
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Завдання. Заповніть таблицю, використовуючи текст Закону України «Про 

підприємництво» (ст.2). 
 

Стаття 2. Суб'єкти підприємницької діяльності  
Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути: громадяни України, 

інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; 
юридичні особи всіх форм власності. 

Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких категорій громадян: 
військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх 
справ, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані 
здійснювати контроль за діяльністю підприємств.       

Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані 
як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, 
встановленого вироком суду. 

Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі 
злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками 
підприємницької організації, а також займати в підприємницьких товариствах та їх спілках 
(об'єднаннях) керівні посади  і  посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.  

 
Підприємцями можуть бути: Підприємцями не можуть бути: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  Додаток 10.  
Ситуаційні задачі 
Методична доцільність: повторення та контроль засвоєння учнями нових 

знань, вмінь з теми уроку, формування підприємницької компетентності, 

вміння застосовувати знання у нових умовах. 
 

Завдання. Розв’яжіть ситуаційну задачу. 

1 варіант 
 1. Підприємство «Базис» випускає акції. Акціонери цього підприємства: Марія Петрівна – 
домогосподарка, Юрій Петрович – головний інженер підприємства «Базис», Галина Миколаївна – 
бухгалтер підприємства «Базис». Яким акціонерним товариством є підприємство «Базис» - відкритим 
чи закритим? Відповідь обґрунтуйте. 

 
 2. Підприємство «Еліта» оголошено банкрутом. Воно має зобов’язання перед кредиторами, 
робітниками по заробітній платі та постачальниками ресурсів. Для того, щоб розрахуватися з 
боргами власники продають приміщення фірми, частину обладнання та використовують грошові 
кошти на рахунках фірми. Яким товариством є підприємство «Еліта»:? Відповідь обґрунтуйте. 

 

2 варіант 
 1. Підприємство «Каштан» випускає акції. Акціонери цього підприємства: Катерина Павлівна 
– головний бухгалтер підприємства «Каштан», Петро Петрович – водій підприємства «Каштан», 
Тамара Василівна – офіціантка у кафе «Кактус». Яким акціонерним товариством є підприємство 
підприємства «Каштан» - відкритим чи закритим? Відповідь обґрунтуйте. 

 
2. Підприємство «Піраміда» оголошено банкрутом. Воно має зобов’язання перед кредиторами, 

робітниками по заробітній платі та постачальниками ресурсів. Для того, щоб розрахуватися з 
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боргами власники продають власність підприємства, а також кожен учасник товариства продає 
частину свого майна пропорційно до зроблених внесків у статутний капітал. Яким товариством є 
підприємство «Піраміда»:? Відповідь обґрунтуйте. 

 

  Додаток 11.  
Вправи для самостійної роботи учнів 
Методична доцільність: формування навичок самостійної роботи, самооцінки 

та самоконтролю, вдосконалення вміння користуватися навчальними 

Інтернет - ресурсами.  
Завдання 1. Вставте пропущені слова у речення. 

1 варіант 
1. Підприємство – самостійний, господарюючий _____ суб’єкт, який має права ______ особи та 
здійснює виробничу, науково-дослідницьку і ________ діяльність з метою _______  _____. 
2. Виробниче підприємство – підприємство, діяльність якого пов’язана з _________ товарів та послуг. 
3. Підприємництво - це самостійна, _____, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з 
___________ продукції, виконання робіт, _______ послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою 
одержання _______ або власного доходу. 
4. Комерційне підприємство – підприємство, діяльність якого пов’язана з______, розподілом і _____ 
товарів та послуг. 

Електронна версія 
вправи із 

самоперевіркою:  
https://learningapps.org/wa

tch?v=pcuih6zmk18 
 

 
 

2 варіант 
1. Підприємець – це _________, яка здійснює самостійну, __________, ініціативну, ___________ 
діяльність, що спрямована на ___________ товарів та надання послуг з метою одержання прибутку. 
2. Підприємливість - це здатність до ___________, неординарних, ___________дій господарюючих 
суб'єктів. 
3. Фінансово-кредитне підприємство – це підприємство, об’єктом діяльності якого є _________, 
валюта та _________ _________. 
4. Страхування - це _________ грошових фондів та їх використання на відшкодування збитків у разі 
____________ випадків, а також на ___________ громадянам у певні періоди життя 
 

https://learningapps.org/watch?v=pcuih6zmk18
https://learningapps.org/watch?v=pcuih6zmk18
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Електронна версія 
вправи із 

самоперевіркою: 
https://learningapps.org/wa

tch?v=p0x52qp9k18  
 

 
 

Завдання 2. Запишіть поняття, визначення яких подані.  
1 варіант 

1. ______ - це підприємства, установи, організації, які створені на засадах угоди юридичними 
особами і громадянами шляхом об'єднання їхнього майна та підприємницької діяльності з метою 
одержання прибутку. 
2. _______ - це товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається 
установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх вкладів. 
3. ______ - це товариство, яке включає поряд з одним або більшістю учасників, які несуть 
відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, також одного або більше 
учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників). 
4. _______ – це формування грошових фондів та їх використання на відшкодування збитків у разі 
непередбачених випадків, а також на допомогу громадянам у певні періоди життя. 
5. _______ - це здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій господарюючих суб'єктів. 

Електронна версія 
вправи із 

самоперевіркою: 
https://learningapps.org/dis

play?v=pjr3qzfw518 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 варіант 

1. _________ - це товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і 
несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. 
2. _________ - учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками до статутного 
фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх 
учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників 
передбачається в установчих документах. 
3. _________ - це товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної 
номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. 

 

https://learningapps.org/watch?v=p0x52qp9k18
https://learningapps.org/watch?v=p0x52qp9k18
https://learningapps.org/display?v=pjr3qzfw518
https://learningapps.org/display?v=pjr3qzfw518
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Електронна версія 
вправи із 

самоперевіркою: 
https://learningapps.org/dis

play?v=ph1vwjz9c18  

 
  Додаток 12.  

Тест «Я – майбутній підприємець? Я – майбутній підприємець!» 
Методична доцільність: посилення мотивації навчання. Рефлексія. 
 
Домашнє завдання 1.  
1) Дайте відповідь на кожне питання, заповнюючи відповідні стовпчики 

таблиці («так» – 2 бали, «ні» - 0 балів, «можливо» - 1 бал).  

2) Порахуйте суму балів. 

3) Скористуйтесь ключем для визначення результатів, зробіть висновки. 

 
№ 
з/п 

Питання Відповідь Бал 

1.  Чи проявляєте ви ініціативу?   

2.  Чи боїтеся опинитися наодинці у незнайомому місці?   

3.  Чи вважаєте ви хитрість хорошою і корисною рисою?   

4.  Чи можете ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною?   

5.  Чи легко вам самостійно орієнтуватися у незнайомому місті?   

6.  Чи їдете ви в транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний?   

7.  Чи можете ви повести за собою певну групу людей?   

8.  Чи здатні ви брати на себе відповідальність за свої дії?   

9.  Чи здатні ви швидко усно обчислити скільки буде 20% від 160?   

10.  Чи вчасно приходите на уроки?   

11.  Чи можете ви самостійно приймати рішення?   

12.  Чи будете вимагати борг, який вам не віддає ваш товариш?   

13.  Чи переживаєте, якщо вас обрахували на 1 грн.?   

14.  Чи здатні ви виконувати роботу, яка вам не подобається?   

15.  Чи здатні ви придумувати щось нове?   

16.  Чи можете ви переконати свого співрозмовника, що саме ваша думка 
вірна? 

  

17.  Чи завжди ретельно підраховуєте решту, яку дає вам продавець?   

18.  Чи із задоволенням виступаєте ви публічно?   

19.  Чи знаєте, які грошові одиниці були у Стародавньому Римі?   

20.  Чи зможете самостійно вирушити у подорож?   

 Сума балів  

 

https://learningapps.org/display?v=ph1vwjz9c18
https://learningapps.org/display?v=ph1vwjz9c18
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 Ключ до тесту 
 Якщо набрали 32 – 40 балів, Ви вроджений бізнесмен, на Вас чекає у майбутньому успіх у 
створенні власної справи. Успіху! 
 Якщо набрали 16 – 30 балів, у Вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі, якщо ви будете 
працювати над розвитком у себе необхідних якостей. Успіху! 
 Якщо набрали 0 – 15 балів, видно, бізнесменом Вам не стати, але, судячи з усього, Ви 
правдива, порядна людина. Розвивайте наполегливість і цілеспрямованість, а бажання і воля вам у 
цьому допоможуть. І ви знайдете себе у своїй діяльності! Успіху! 

 
Домашнє завдання 2 (для допитливих).  
 Перегляньте «відео поради»  відомого успішного підприємця з України 

Володимира Довганя учням Winners Academy з питання: «Як стати 

підприємцем?» за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=aoQk0KWMZ5A 

Поміркуйте про своє успішне майбутнє. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОЗДІЛ 2. Дидактичні матеріали до уроку  
«Витрати виробництва та прибуток підприємства» 

 
 
 

Тема 
програми 

Підприємницька діяльність 

Урок № 17 Витрати виробництва та прибуток підприємства 

Тип уроку Урок формування умінь і навичок 

План уроку 

1. Доход і ризик у підприємництві.  
2. Валовий доход, витрати та прибуток підприємця. Структура витрат. Способи 
максимізації прибутку  
3. Прибутковість (рентабельність) як прояв результатів діяльності підприємства. 

Дидактична 
мета уроку 

 

Навчити учнів розпізнавати поняття «дохід», «витрати», «прибуток»; 
охарактеризувати постійні, змінні та загальні витрати; проаналізувати умови 
виникнення збитків; шляхи зменшення витрат на виробництві. Навчити 
розрізняти види витрат підприємця. Навчити розраховувати валовий доход, 
загальні витрати, прибуток та рентабельність виробництва. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aoQk0KWMZ5A
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  Додаток 13.  
Презентація - опорний конспект для інтерактивної міні – лекції 
Методична доцільність: унаочнення змісту теоретичних знань з теми уроку у 

вигляді презентації для системного засвоєння його учнями, підготовка учнів 

до практичної частини уроку. 
 

Як пов’язані 

між собою дохід, витрати 

та прибуток підприємця

 

• ДОХІД є спонукальним мотивом і джерелом діяльності 
підприємства.

• Підприємство приводить у рух усі виробничі фактори -
капітал, працю, природні ресурси - для створення продукту, 
його наступної реалізації та утворення ДОХОДУ.

• Поняття "ДОХІД" ширше поняття "ПРИБУТОК". 

• ПРИБУТОК підприємства є складовою частиною ДОХОДУ 
підприємства. 

• ПРИБУТОК - це частина виручки, що залишається після 
відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну 
діяльність підприємства.

 

Види доходу

Валовий доход 
(загальний 

виторг)

TR = P·Q
P – ціна одиниці продукції

Q – обсяг проданої продукції

Прибуток 
підприємця

Pr = P·Q - TC= =TR – TC

ТС – загальні витрати

 

Чистий прибуток

прибуток після оподаткування)

NPr = Pr – T
NPr – чистий прибуток,

T – податок на прибуток

 

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА – це 

• витрати людської праці, 

• грошовий вираз використання виробничих 
ресурсів для виробництва та реалізації 
життєвих благ.

 

Витрати 

TC = FC + VC

Постійні
FC 

не залежать від обсягу 
виробництва

Змінні

VC

залежать від обсягу 
виробництва

 

ЗАКОН МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Максимального прибутку підприємство досягає за 

певних оптимальних обсягів виробництва, коли 
додержується тотожність:

MC = MR

Граничні 
витрати

Граничний 
виторг

Витрати, пов'язані зі 
створенням однієї 

додаткової одиниці 
продукції

Дохід, пов’язаний із 
продажем 

додаткової одиниці 
продукції

 

Відносний прибуток (РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ) 
показує, який прибуток одержано на 

одиницю витрат

Pr – прибуток
ТС - витрати
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  Додаток 14.  
Опорно-логічна схема «Витрати виробництва, прибуток підприємств» 
Методична доцільність: роз’яснення учням основних понять теми, 

демонстрація взаємозв’язків між ними. 

 
  Додаток 15.  

Картки-консультації  
Методична доцільність: пояснення сутності різних видів витрат та 

демонстрація їх на графіках. 
Структура загальних витрат 

 

Обсяг 
випуску 

(Q) 

Постійні 
витрати 

(FC) 

Змінні 
витрати 

(VC) 

Загальні 
витрати 

(ТС) 

0 10 0 10 

1 10 5 15 

2 10 10 20 

3 10 13 23 

4 10 17 27 

5 10 23 33 

6 10 31 41 

 
Формули для розрахунку витрат: 

 
TC=FC+VC, 

MC =  TC/ Q= VC/ Q, 
ATC=TC/Q=AFC+AVC 

AVC=VC/Q 

AFC=FC/Q 
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Структура загальних витрат
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Характер зміни середніх витрат виробництва 

 

Обсяг 
випуску 

(Q) 

Постійні 
витрати 

(FC) 

Змінні 
витрати 

(VC) 

Загальні 
витрати 

(ТС) 

Граничні 
витрати 

(МС) 

Середні 
постійні 
витрати 
(АFC) 

Середні 
змінні 

витрати 
(АVC) 

Середні 
загальні 
витрати 
(АТС) 

0 10 0 10 0 0 0 0 

1 10 5 15 5 10 5 15 

2 10 10 20 5 5 5 10 

3 10 13 23 3 3,333333 4,333333 7,666667 

4 10 17 27 4 2,5 4,25 6,75 

5 10 23 33 6 2 4,6 6,6 

6 10 31 41 8 1,666667 5,166667 6,833333 

 

Середні витрати виробництва
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Середні постійні витрати (АFC)

Середні змінні витрати (АVC)

Середні загальні витрати (АТС)

 
 

  Додаток 16.  
Різнорівневі вправи для самостійної роботи учнів 
Методична доцільність: формування навичок самостійної роботи, самооцінки 

та самоконтролю, вдосконалення вміння користуватися навчальними 

Інтернет - ресурсами.  
 

Початковий та середній рівні складності 
Завдання 1. Напишіть поняття, визначення яких подані. 
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1. ______ - оплата зовнішнім постачальникам за ресурси, що не належать власникам даної фірми.  
2. ______ - різниця між загальними доходами та сумою явних і неявних витрат. 
3. ______ - витрати на власний і самостійно використовуваний ресурс фірми. 
4. ______ - це ті виплати, які фірма повинна зробити постачальникам необхідних ресурсів. 
5. ______ - витрати, які не пов’язані з обсягами виробництва продукції.  
6. ______ - сума грошей, яку отримало підприємство від реалізації продукції за певний час. 
7. ______ - частина виторгу, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу та 
комерційну діяльність підприємства. 
8. ______ - це рівень прибутку, який спонукає власника бізнесу залишити свої ресурси в їх 
нинішньому способі використання. 
9. ______ - приріст загального виторгу підприємства від збільшення продажу на одну додаткову 
одиницю продукції. 

10. ______ - це різниця між загальним доходом та явними витратами. 
 

Електронна версія 
вправи із 

самоперевіркою: 
https://learningapps.org/dis

play?v=p70g79jvn18 
 

 
 
 
 
 
 

 

Завдання 2. Розподіліть подані витрати на постійні та змінні, відповідь 

оформіть в таблиці. 

 
Змінні витрати Постійні витрати 

  
 

1. Витрати на матеріали. 
2. Витрати на оренду. 
3. Витрати на виплату кредиту. 
4. Витрати на заробітну плату головного 

бухгалтера. 
5. Витрати на заробітну плату пекаря.    

6. Витрати на заробітну плату директора. 
7. Витрати на ремонт обладнання. 
8. Витрати на комунальні послуги. 
9. Витрати на борошно у пекарні. 
10. Витрати на запчастини в авторемонтній 

майстерні.  

Електронна версія 
вправи із 

самоперевіркою: 
https://learningapps.org/di

splay?v=p1mrqjs2518 
 

 
 
 
 
 
 

https://learningapps.org/display?v=p70g79jvn18
https://learningapps.org/display?v=p70g79jvn18
https://learningapps.org/display?v=p1mrqjs2518
https://learningapps.org/display?v=p1mrqjs2518


Достатній рівень складності 
Розрахункові задачі професійного спрямування 
Методична доцільність: навчити учнів розраховувати валовий доход, загальні 

витрати, прибуток та рентабельність виробництва на прикладах професійного 

спрямування. 

 

Задача 1. 
 Підприємець відкрив перукарню, в якій надаються наступні послуги: стрижка, яка коштує 50 
грн., вечірня зачіска – 100 грн., нарощування волосся – 500 грн. За місяць у перукарні було зроблено 
150 стрижок, 50 вечірніх зачісок та 10 послуг з нарощування волосся. Витрати підприємства за 
місяць склали: косметичні засоби – 1500 грн., матеріали – 1000 грн., оплата комунальних послуг – 
500 грн., заробітна плата перукарів – 4000 грн., адміністративному персоналу – 3000 гривень. 
Підприємець використовує власне приміщення для роботи. Нещодавно він отримав пропозицію 
здавати приміщення в оренду і отримувати 3500 грн. щомісячно. 

Допоможи підприємцю прийняти правильне рішення: продовжити ведення бізнесу чи здавати 
приміщення в оренду. 

Розв’язання 
1. Спочатку знаходимо сукупний дохід: TR=P*Q 
 150*50+50*100+10*500=7500+5000+5000=17500 (грн.) 
2. Знаходимо сукупні витрати підприємства за місяць:  
 ТС=VC+FC 1500+1000+500+4000+3000=10000 (грн..) 
3. Знаходимо бухгалтерський прибуток: Бухгалтерський прибуток = TR – явні витрати = TR – ТС. 
 17500 – 10000 = 7500 (грн.) 
4. Знаходимо економічний прибуток: Економічний прибуток = TR – явні витрати – неявні витрати = 
бухгалтерський прибуток – неявні витрати. 
 17500 – 10000 – 3000 = 4500 (грн.)  

Відповідь 
 З розрахунків видно, що підприємцю необхідно продовжувати власну справу тому, що, по-
перше, підприємець отримує бухгалтерський прибуток, по-друге, підприємець отримує економічний 
прибуток, по-третє, економічний прибуток перевищує неявні витрати. 

 

Задача 2. 
 Автослюсар Петренко, залишивши роботу з оплатою 24000 грн. на рік, у власному гаражі 
відкрив авторемонтну майстерню. На початку року на суму  18600 грн. було закуплено матеріалів і 
запчастин для виконання ремонту. Двом помічникам виплачується щомісячна зарплата в розмірі 
2480 кожному. Дохід авторемонтної майстерні наприкінці року становив 106550 грн.. Визначте 
доцільність цього бізнесу, якщо річна депозитна ставка банку становила 14%, а за оренду гаража 
Петренку пропонували 400 грн. на місяць. 

1. Визначити, які витрати підприємства відносяться до явних. 
2. Визначити, які витрати підприємства відносяться до неявних. 
3. Визначити доцільність цього бізнесу, підтвердивши своє рішення розрахунками. 

 
Задача 3. 
 Уявіть себе економістом СП «Україно-Східна рибна компанія», яке  виготовило і реалізувало 
за місяць 1500 шт. рибних консервів за ціною 15 грн./шт. Витрати виробництва включають (в грн.):  
- зарплата робітників……5300; 
- зарплата адміністративного персоналу…..2500; 
- оренда приміщення…….500; 
- оренда обладнання…..1100; 
- витрати на сировину….5000; 
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- витрати на електроенергію та водопостачання…..640. 
Отже, вам необхідно визначити : 
1. Які витрати фірми є  постійними, а які змінними. 
2. Яка найменша ціна за 1 шт. рибних консервів відшкодує витрати СП УВРК; 
3. Бухгалтерський та чистий прибуток, якщо податки СП УВРК складають 25% від бухгалтерського 
прибутку. 
4. Рентабельність виробництва. 

Розв’язання 
1. Постійні витрати: зарплата адміністративного персоналу; оренда приміщення; оренда обладнання;   
 (2500+500+1100=4100) 
             Змінні витрати: зарплата робітників; витрати на сировину; витрати на електроенергію  
          (5300+5000+640=10940). 
2. Загальні витрати:  
 4100+10940=15040;  15040 : 1500=10 грн.03 коп. - найменша ціна, яка відшкодує витрати. 
3. Бухгалтерський прибуток = виручка від реалізації --- витрати на виробництво 
 22500-15040=7460.          Чистий прибуток  7460 – (7460*0,25)=5595 грн. 
4. Рентабельність         (5595/15040)*100=37% 

 

Задача 4.  
 В організацію власної справи підприємець вклав 55000 грн. Відомо, що банки виплачують 
15% річних за депозитами, а заробітна плата  верстатника становить 3000 грн. за місяць. За рік 
підприємець отримує 543,9 тис. грн. виручки від реалізації, а про витрати відомо наступне: 
 оренда приміщення за 1 рік           10000 грн. 
 вартість обладнання               50000 грн. 
 комунальні платежі за місяць  1500 грн. 
 витрати на сировину за місяць  15000 грн. 
 заробітна плата робітників за місяць 20000 грн. 
 вартість запчастин на рік  6000 грн. 
 Вас запросили в якості економічного консультанта для того, щоб ви підказали  підприємцю чи 
раціонально він використовує свій капітал або ж йому варто зайнятися іншим видом діяльності. Які 
розрахунки вам необхідно зробити?  

 

Високий рівень складності 
Розрахункові задачі професійного спрямування 
Методична доцільність: навчити учнів розраховувати валовий доход, загальні 

витрати, прибуток та рентабельність виробництва на прикладах професійного 

спрямування. 

 

Задача 1. 
Артем вирішив підробити влітку на продажу мінеральної води. Він здійснив наступі витрати: 
 патент на торгівлю 200 грн., оренда холодильника 160 грн., електроенергія 100 грн., спецодяг  
             55 грн., закупівля мінеральної води: 
 “Моршинська ”    0,5л - 800шт. по 0,95 грн. 
 “Моршинська”    1,0л  - 500шт. по 1,25 грн. 
 “БонАква”   0,5 л – 800 шт. по 1,00 грн. 
 “БонАква”   1,00 л – 500 шт. по 1,35 грн.  
Артем протягом липня отримав дохід у сумі 4500 грн. 
Вам необхідно розрахувати: постійні, змінні та загальні витрати; бухгалтерський прибуток; 
економічний прибуток, якщо Артему пропонували попрацювати промоутером  з заробітною платою 
1000 грн. на міс.  
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Задача 2. 
Перукарня за місяць надала такі послуги: 
 стрижка жіноча  500 шт.  по 40 грн. 
 стрижка чоловіча 300 шт.  по 25грн. 
 фарбування волосся 200 шт.  по 20 грн. 
 зачіска весільна 150 шт.           по 100 грн. 
 нарощування волосся 30  шт.  по 300 грн. 
Постійні витрати перукарні  за місяць склали 10000 грн., а змінні витрати становлять 30% виручки від 
реалізації. 
Обрахуйте бухгалтерський та чистий прибуток перукарні, якщо  ставка податку на прибуток - 25%. 
 

 
Задача 3. 
 У таблиці наведена залежність загальних витрат (ТС) від обсягу випуску продукції. 
Розрахуйте величину витрат: змінних (VC), постійних (FC), середніх змінних (AVC), середніх 
постійних (AFC), середніх загальних (ATC) і граничних (MC) для кожного обсягу виробництва, 
занесіть розрахунки в таблицю і зобразіть їх графічно. 

 
Питання до задачі: 
Яка спостерігається взаємозалежність кожного виду витрат від обсягу виробленої продукції? 
Яка існує взаємозалежність різних видів витрат між собою? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОЗДІЛ 3. Дидактичні матеріали до уроку «Управління підприємством» 

 
Тема 

програми 
Підприємницька діяльність 

Урок № 18 Управління підприємством 

Тип уроку Урок узагальнення і систематизації знань і вмінь 

План уроку 

1. Зв’язки підприємця з банками, страховими компаніями, іншими фінансово-
кредитними установами 
2. Управління підприємством. 
3. Бізнес-план підприємця. 

Дидактична 
мета уроку 

Розкрити роль банків, інших організацій у діяльності підприємства;  
охарактеризувати основні функції управління підприємством; пояснити 
значення бізнес-плану для управління підприємством; сформувати вміння 
складати бізнес – план.  

 

Q 0 1 2 3 4 5 6 

TC 70 90 120 155 195 245 315 
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  Додаток 17. 
Реклама теми «Цікава бізнес-ідея – запорука успіху». 
Методична доцільність: створення мотиваційного настрою на вивчення теми. 
 

 

 
Ви всі любите морозиво «Ескімо». Ідея виготовлення такого 

морозива з’явилася випадково. Одного разу одинадцятирічний Френк 
Епперсон випадково залишив увечері склянку з лимонадом на ганку 
будинку. У склянці була паличка для перемішування. Тієї ночі ударив 
мороз. Забудькуватий Френк виявив ранком крижаний циліндр із 
вмерзлою паличкою. Так у 1905 році було винайдено ескімо на 
паличці. 

Років через 20 Епперсон почав готувати лимонад, 
заморожений на паличці і продавати його. Він називав ескімо 
«Епсікл», з’єднавши своє прізвище зі словом «айсікл» (бурулька). 
Спочатку цей товар нікого не зацікавив, навіть його власних дітей, 
які почали називати ескімо «Popsicle» (батькові бурульки). Ця назва 
й закріпилася у дещо зміненому виді. «Попсікл» здобув найбільшу 
популярність на літніх спортивних іграх у 1920 році. 

 

 

  Додаток 18. 
Опорний конспект для інтерактивної міні – лекції 
Методична доцільність: структурувати зміст нових знань з теми уроку для 

системного засвоєння його учнями. 

 
Управління – діяльність із координації роботи  

працівників та структурних підрозділів підприємства 

 

Функції управління підприємством 
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Структура управління 

 
 

 
  Додаток 19. 

Пам’ятка для учня «Що таке бізнес - план» 
Методична доцільність: сформувати поняття бізнес – плану.   
 

1. Бізнес – план – це плановий документ, що описує всі основні аспекти майбутньої діяльності 
підприємства у процесі реалізації бізнес – ідеї на певному етапі часу. 

2. Проблеми, які допомагає вирішити бізнес – план:  
  зменшити ступінь ризику, 
  конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників, 
  привернути увагу інвесторів. 
3. Етапи створення бізнес – плану: визначення мети написання, визначення кола читачів, збір 

інформації, вибір структури плану, написання плану. 
4.  Форми бізнес – плану: для зовнішнього використання, щоб презентувати свою справу, для 

внутрішнього використання як інструмент управління (визначити «плюси», «мінуси» бізнесу). 
5.  Слухачі бізнес – плану: потенційні інвестори, партнери по бізнесу, майбутні співробітники. 
6.  Особливі риси бізнес – плану: професіонально складений, простий, функціональний, зручний у 

користуванні, викликає довіру. 
7.  Орієнтовний зміст бізнес – плану: ідея бізнесу, терміни реалізації ідеї, визначення мети 

реалізації проекту, результати дослідження ринку, оцінка витрат, формування ціни, оцінка 
можливої прибутковості проекту. 

 
  Додаток 20. 

Дидактичний матеріал для проведення ділової гри 
Методична доцільність: пояснити значення бізнес-плану для управління 

підприємством; сформувати вміння складати бізнес – план; систематизувати 

та узагальнити знання, вміння з теми. 

 
Правила ділової гри 
1. Учні об’єднуються у 3 команди (за кількістю умовних підприємств). 

2. В кожній команді розподіляються ролі відповідно до характеру завдань. 

3. Команди одержують завдання, виконання яких обмежується часом. 

4. Виконання завдань. Презентація бізнес-планів з боку підприємств, 

кредитних умов з боку банку,  прийняття підсумкових рішень. 

5. Рефлексія. 
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 І команда 2 команда 3 команда 

Вид 
підприємства 

Піцерія 
Приватне підприємство. 
Одноосібне володіння 

Перукарня 
Приватне підприємство. 
Одноосібне володіння 

Банк 

Ролі 
Власники (керівники) підприємства, економісти, 
маркетологи, бухгалтери 

Члени кредитної комісії 

Основне 
завдання 

Розробити бізнес – план. Довести платоспроможність 
підприємства для одержання кредиту в банку 

Прийняти рішення про 
кредитування 
підприємства 

Вправа 1. 
 

Економісти проводять SWOT – аналіз підприємства 
ДОДАТОК 1. 

Розробка декількох 
видів кредитних умов 
для підприємств в 
залежності від їхньої 
ризиковості. 
 
ДОДАТОК 4. 

Вправа 2. 
 

Бухгалтери розраховують фінансові результати 
помісячно за півроку ДОДАТОК 2. 

Вправа 3. 
 

Маркетологи розробляють маркетингову стратегію 
підприємства ДОДАТОК 3. 

Вправа 4. Керівники підприємств презентують бізнес - плани 

 
ДОДАТОК 1.  Таблиця для SWOT – аналізу (для «економістів») 
 

Strengths (сильні сторони) 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 

Weaknesses (слабкі сторони) 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 

Opportunities (можливості) 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 

Threats (загрози) 
1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 
4.________________________ 

 
ДОДАТОК 2. Дані для розрахунку фінансового результату за півроку для ПІЦЕРІЇ (для 
«бухгалтерів») 

 

Показник 
Дані по місяцях 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень 

Вартість матеріалів, грн.. 2000 2500 2000 3000 3500 3500 

Комунальні платежі, грн.. 1000 1200 1000 1400 1600 1600 

Оренда приміщення, грн.. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Заробітна плата основних 
працівників, грн.. 

3500 3800 3500 4100 4400 4400 

Заробітна плата адміністративного 
персоналу, грн.. 

10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Вартість ремонту обладнання, 
грн.. 

300 250 0 300 0 250 

Кількість реалізованої 
продукції,шт. 

300 350 300 400 450 450 

Ціна за одиницю продукції, грн.. 100 100 100 100 100 100 

Податок на прибуток, % 25 25 25 25 25 25 

Загальна сума витрат, грн.. 18300 19250 18000 20300 21000 21250 

Валовий дохід, грн.. 30000 35000 30000 40000 45000 45000 

Бухгалтерський прибуток, грн.. 11700 15750 11700 19700 24000 23750 
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Податок на прибуток, грн.. 2925 3937,5 2925 4925 6000 5937,5 

Чистий прибуток, грн.. 8775 11812,5 8775 14775 18000 17812,5 

 
Висновок про прибутковість підприємства ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Дані для розрахунку фінансового результату за півроку для ПЕРУКАРНІ (для «бухгалтерів») 
 

Показник 
Дані по місяцях 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень 

Вартість матеріалів, грн.. 2500 2000 2500 2000 2000 3000 

Комунальні платежі, грн.. 1000 800 1000 800 800 1200 

Оренда приміщення, грн.. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Заробітна плата основних 
працівників, грн.. 

5000 4500 5000 5000 5000 6000 

Заробітна плата адміністративного 
персоналу, грн.. 

8000 8000 8000 8000 8000 8000 

Вартість ремонту обладнання, грн.. 400 200 0 0 0 400 

Кількість реалізованої продукції,шт. 200 200 250 200 200 300 

Ціна за одиницю продукції, грн.. 120 120 120 120 120 120 

Податок на прибуток, % 25 25 25 25 25 25 

Загальна сума витрат, грн.. 17900 16500 17500 16800 16800 19600 

Валовий дохід, грн.. 24000 24000 30000 24000 24000 36000 

Бухгалтерський прибуток, грн.. 6100 7500 12500 7200 7200 16400 

Податок на прибуток, грн.. 1525 1875 3125 1800 1800 4100 

Чистий прибуток, грн.. 4575 5625 9375 5400 5400 12300 

 
Висновок про прибутковість підприємства ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

 
 
ДОДАТОК 3. Розробка маркетингової стратегії (для маркетологів) 
 

Назва заходу Опис заходу 

1. Цінова політика  

2. Рекламна кампанія (засоби, що використовуються, 
кількість реклам, білбордів, тощо) 

 

3. Ескіз рекламного плакату  

4. Приклад рекламного слогану  

5. Додаткові заходи  

 
 
ДОДАТОК 4. Умови кредитування  (для «членів кредитної комісії»)  
 

Умови 
Термін, міс. 

Відсоткова ставка за 
міс. % 

Страхування за 
міс., % 

Сума 
кредиту Вид кредиту 

1. Дорогий 12 3 1,5 15000 

2. Дешевий 20 1,5 0 15000 
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Кредитний калькулятор за «дешевим» кредитом (заповнюється банком, пропонується для 
ознайомлення власникам підприємств) 

Місяць Мінімальний платіж 
Погашення тіла 

кредиту 
Погашення % 

щомісяця 975 750 225 

 
Кредитний калькулятор за «дорогим» кредитом (заповнюється банком, пропонується для 
ознайомлення власникам підприємств) 

Місяць 
Мінімальний 

платіж 
Погашення тіла 

кредиту 
Погашення % Страхування% 

щомісяця 1925 1250 450 225 
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