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                                                             ВСТУП 

     Дисципліна „Внутрішній економічний механізм підприємства” за освітньо-
професійною програмою має статус нормативної. 
     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

     - ГСВО МОН України „Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 
за спеціальностями напряму 0501 – „Економіка і підприємництво”, 2002.  
     - ГСВО  МОН України    „Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра  
спеціальності  6.050100 – „Економіка  підприємства”, 2004.  
      -  СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра спеціальності 
6.050100 - „Економіка підприємства”, Харків,2006. 
       Програма ухвалена  кафедрою    міської і регіональної економіки (протокол 
№ 1 від 28.09.2008р.) та Вченою радою факультету     економіки і підприємництва  
(протокол №     від         2007р.) 

 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  

 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: надання знань про  закономір-
ності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. Ви-
вчення побудови та форм функціонування внутрішнього економічного механі-
зму підприємства, його нормативної бази, планування, контролю й оцінюван-
няку діяльності підрозділів, матеріального стимулювання  колективів, методики  
діагностики, та оптимізації роботи операційної системи підприємства. 
 1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  внутрішні економічні відносини між 
підрозділами підприємства, між підрозділами і центральним апаратом управ-
ління. 
 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

 

Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 

вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 

на дану дисципліну 

Економіка підприємства Особливості планування діяльності 
підприємств міського господарства 

Менеджмент  Ціноутворення на підприємствах 
міського господарства 

Економіка праці і соціально-трудові ві-
дносини 

 

Планування і контроль на підприємстві  
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

 Модуль.           Внутрішній економічний механізм підприємств місь-
кого господарства   (4/144) 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Передумови та форми функціонування внутрішньо-
го економічного механізму. 

 1.   Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства 
2. Структура та форми функціонування внутрішнього економічного 

механізму. 
3.    Внутрішні ціни та методи їх формування. 

ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів підприємства. 
1. Система та порядок планування. 
2. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування. 
3. Планування витрат (прибутку).  

 ЗМ 3.  Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності. 
1. Контроль і оцінювання діяльності. 
2. Механізм стимулювання. 
3. Матеріальна відповідальність за результати роботи. 

   ЗМ 4. Методичні основи аналізу та оптимізації операційної системи підпри-
ємства. 

1. Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток» 
2. Регулювання й оцінювання виробничих запасів 
3. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження 
 

3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

.Вміння 
(за рівнями сформованості) 

 та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 

 соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

 

1. Конкретизувати певні аспекти стратегії пі-
дприємства у відповідних показниках довго-
строкових планів, проводити їх ресурсне обґру-
нтування. 
2. Розраховувати показники планів діяль-
ності підприємства та його підрозділів 
 

Виробнича Планова 

1. Обґрунтовувати напрями адаптації опе-
раційної системи підприємства чи його під-
розділів до певного рівня її завантаження. 
2.Виявляти та встановлювати можливості оп-
тимізації матеріальних потоків підпри-ємства. 
3.Обґрунтовувати форми організації вироб-
ництва і праці 
 

Виробнича Організаційна 
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4. Рекомендована основна навчальна література 
 

1. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. Посібник / За ред. 
М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 192 с. 
2.  Економіка  підприємства : Підручник / За  ред. С.Ф. Покропивного,- К.: 
КНЕУ, 2000. 
3. Тюріна В.М. Конспект лекцій з дисципліни „Внутрішній економічний меха-
нізм  підприємства” (для студентів 4-6 курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальності  „Економіка підприємства”).- Харків: ХНАМГ, 2004. 
4. Тюріна В.М., Гайденко С.М. Методичні вказівки до самостійної роботи і 
практичних занять з курсу „Внутрішній економічний механізм  підприємства” 
(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності  „Економіка підп-
риємства”).- Харків: ХНАМГ, 2007 
 

 
Анотація 

Внутрішній економічний механізм підприємства 
 
Мета вивчення дисципліни: формувати знання про структуру, принципи побу-

дови та закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму 
підприємства, його нормативну базу, планування, контроль, оцінку діяльності 
підрозділів, матеріальне стимулювання їх колективів, методику внутрішньої 
економічної діагностики, а також дати практичні навички і вміння обґрунтову-
вати форми внутрішнього економічного управління, обчислювати планові по-
казники діяльності підрозділів, оцінювати їх виконання та розробляти системи 
матеріального стимулювання розвитку її ефективності. Дисципліна вивчає такі 
економічні відносини всередині підприємства,які формуються згідно з його ви-
робничою та організаційною структурою. 
 

Аннотация 
Внутренний экономический механизм предприятия 

 
Цель изучения дисциплины: формировать знание о структуре, принципах по-

строения и закономерности функционирования внутреннего экономического 
механизма предприятия, его нормативную базу, планирование, контроль, оцен-
ку деятельности подразделений, материальное стимулирование их коллективов, 
методику внутренней экономической диагностики,  вычислять плановые пока-
затели деятельности подразделений, оценивать их выполнение и разрабатывать 
системы материального стимулирования, развития ее эффективности. Дисцип-
лина изучает такие экономические отношения внутри предприятия, которые 
формируются в соответствии с его производственной и организационной 
структурой. 
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Annotation 
Internal economic mechanism of the  enterprisе 

 
 Objective of the discipline is to form knowledge about a structure, principles of 

construction and conformity to the law of functioning  internal economic mechanism 
of the  enterprise, its normative base, planning, control, estimation of subdivisions  
activity, material stimulation  their collectives, method of internal economic diagnos-
tics,  to calculate the planned performance indicators of subdivisions, to estimate their 
implementation and develop the systems of material stimulation, development of its 
efficiency. Discipline studies the such economic relations into an enterprise, which 
are formed in accordance with its structure production and organizational. 
  

 

2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
(для 4 курсу денної форми навчання) 

 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 

Години 
у тому числі у тому числі 

Спеціальність, 
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит/ 
/годин 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

А
уд

и
то

рн
і 

Л
ек

ц
ії

 

П
ра

кт
и

чн
і,

 
 с

ем
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
ро

бо
та

 

К
он

тр
.р

об
 

К
Р

 

Р
Г

З 

Е
кз

ам
ен

 
(с

ем
ес

тр
) 

За
лі

к 
(с

ем
ес

тр
) 

6.050100 - 
Економіка 
підприємства
Економіка 
підприємств 
міського гос- 
подарства 

4 7 45 30 15  99   30 7  

 
2.2.  Зміст дисципліни 

 
Модуль.           Внутрішній економічний механізм підприємства   (4/144) 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Передумови та форми функціонування  

внутрішнього економічного механізму.                                                        1/36         
 1.Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємс-

тва 
2. Структура та форми функціонування внутрішнього 

економічного механізму. 
3.    Внутрішні ціни та методи їх формування. 

ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів підприємства.                             1/36 
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1. Система та порядок планування. 
2. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування. 
3. Планування витрат (прибутку).  

 ЗМ 3.  Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності.                         1/36 
1. Контроль і оцінювання діяльності. 
2. Механізм стимулювання. 
3. Матеріальна відповідальність за результати роботи. 

   ЗМ 4. Методичні основи аналізу та оптимізації операційної  
системи підприємства.                                                                                        1/36                                                                   

1. Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток» 
2. Регулювання й оцінювання виробничих запасів 
3. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження 
 

2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Модулі  Всього, Форми навчальної роботи 
та змістові модулі кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

Модуль.Внутрішній еконо-
мічний механізм підприємств 
міського господарства   

4/144 30 15  99 

ЗМ 1. Передумови та форми 
функціонування внутрішнього 
економічного механізму. 

 

1/36 10 5  21 

ЗМ 2. Планування діяльності 
підрозділів підприємства 

1/36 8 4  24 

ЗМ 3. Контроль, оцінювання 
та стимулювання діяльності 

1/36 6 3  27 

ЗМ 4. Методичні основи ана-
лізу та оптимізації опера-
ційної системи підприємства. 
 

1/36 6 3  27 
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2.2. Лекційний курс  

Зміст 
Кількість годин 

 
 6.050100 

ЗМ 1. Передумови та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму. 

10 

Тема 1. Виробничо-організаційна та економічна 
структуризація підприємства 

4 

Тема 2. Структура та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму 

4 
 

Тема 3. Внутрішні ціни та методи їх формування 2 

ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів підприємства 8 

Тема 1. Система та порядок планування 4 

Тема 2. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування 2 

Тема 3. Планування витрат (прибутку) 2 

ЗМ 3.  Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності 6 

Тема 1. Контроль і оцінювання діяльності 2 

Тема 2. Механізм стимулювання 2 

Тема 3. Матеріальна відповідальність за результати роботи 2 

ЗМ 4.  Методичні основи аналізу та оптимізації опера-ційної 
системи підприємства. 

6 

Тема 1.  Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток» 2 

Тема 2. Регулювання й оцінювання виробничих запасів 2 

Тема 3. Адаптація операційної системи до зміни її заванта-
ження 

2 

Разом 30 
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2.2.3. Практичні  заняття  

Зміст 
Кількість годин 

 6.050100 

ЗМ 1. Передумови та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму. 

5 

Тема 1. Виробничо-організаційна та економічна 
структуризація підприємства 

2 

Тема 2. Структура та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму 

2 

Тема 3. Внутрішні ціни та методи їх формування 1 

ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів підприємства 4 

Тема 1. Система та порядок планування 2 

Тема 2. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування 1 

Тема 3. Планування витрат (прибутку) 1 

ЗМ 3.  Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності 3 

Тема 1. Контроль і оцінювання діяльності 1 

Тема 2. Механізм стимулювання 1 

Тема 3. Матеріальна відповідальність за результати роботи 1 

ЗМ 4.  Методичні основи аналізу та оптимізації опера-ційної 
системи підприємства. 

3 

Тема 1.  Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток» 1 

Тема 2. Регулювання й оцінювання виробничих запасів 1 

Тема 3. Адаптація операційної системи до зміни її заванта-
ження 

1 

Разом 15 

 

2.2.4. Індивідуальні завдання. 
 

    При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконан-
ня розрахунково-графічного завдання (РГЗ). РГЗ виконується згідно з „Мето-
дичними вказівками до виконання розрахунково-графічного завдання з дисци-
пліни „Внутрішній економічний механізм підприємства” (для студентів 4 кур-
су денної форми навчання спеціальності  6.050100 – „Економіка підприємст-
ва”)”      Мета  РГЗ - поглибити  теоретичні  знання студента  щодо  структури-
зації  підприємства  як  економічної  системи  та  набути  навички   системно-
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цільового  підходу  до  аналізу  структури  управління  підприємством, а  та-
кож  календарного  планування  діяльності  його  підрозділів. 

          РГЗ складається  з  двох  розділів.  У  першому  розділі  студент  вико-
нує  аналіз  структури  управління  підприємством  відповідної  галузі  житло-
во-комунального  господарства, у другому  -  здійснює  календарне  плануван-
ня  діяльності   підприємства. 

                                                                         Обсяг у годинах - 30. 
 

2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 

           Самостійна     робота   студента є основним засобом оволодіння 
матеріалом    дисципліни,    засвоєння    необхідних   умінь і навичок у час, 
вільний від обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи 
використовується    навчальна,    спеціальна   література, а також тексти 
лекцій.  Специфічною формою самостійної роботи є виконання індивідуаль-
них завдань у вигляді розв'язування задач, аналізу ситуацій, написання ре-
фератів, аналітичних оглядів та РГЗ.  

 

Розподіл часу самостійної роботи  

Зміст 
Кількість годин 

 6.050100 

ЗМ 1. Передумови та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму. 

21 

Тема 1. Виробничо-організаційна та економічна 
структуризація підприємства 

8 

Тема 2. Структура та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму 

4 

Тема 3. Внутрішні ціни та методи їх формування 9 

ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів підприємства 24 

Тема 1. Система та порядок планування 6 

Тема 2. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування 5 

Тема 3. Планування витрат (прибутку) 13 

ЗМ 3.  Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності 27 

Тема 1. Контроль і оцінювання діяльності 11 

Тема 2. Механізм стимулювання 7 

Тема 3. Матеріальна відповідальність за результати роботи 9 

ЗМ 4.  Методичні основи аналізу та оптимізації опера-ційної 
системи підприємства. 

27 
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Продовження табл.  

Тема 1.  Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток» 9 

Тема 2. Регулювання й оцінювання виробничих запасів 9 

Тема 3. Адаптація операційної системи до зміни її заванта-
ження 

9 

Разом 99 

 

 

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
  Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.                                        Тестовий контроль №1. 

Тестовий контроль №2. 
Розгляд виробничої ситуації 

30 

ЗМ 2. Завдання РГЗ 10 
ЗМ 3. Тестовий контроль 10 
ЗМ 4. Завдання РГЗ 10 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ   
Екзамен  40 
 Всього за модулем  100% 

          
 
 
   Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
 

Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за 
шкалою ЕCTS 

більше 90-100 включно          Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 

           Добре 
C 

більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 

         Задовільно 
E 

більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю по-
вторного складання 

FX 

   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим по-
вторним вивченням дисципліни 

F 
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2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 

1.Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1.Внутрішній економічний механізм підприємства: 
Навч. Посібник / За ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 
2001. – 192 с. 

 
1-4 

2 Економіка  підприємства : Підручник / За  ред. 
С.Ф. Покропивного,- К.: КНЕУ, 2000. 

 

1-4 

2. Додаткові джерела 
1 Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование:  
Учебник- М.: Инфра-М, 1999. 

 

1-4 

2 Осипов Ю.М. Основы  теории хозяйственного  ме-
ханизма.- М.: Изд-во МГУ,1994. 

 

1-4 

3. Методичне забезпечення 
1.Тюріна В.М. Методичні вказівки до  курсової ро-
боти з дисципліни „Внутрішній економічний меха-
нізм  підприємства” (для студентів 4-6 курсів денної 
і заочної форм навчання спеціальності ЕПМГ), Хар-
ків, 2002. 

 
 

1-4 

2.Тюріна В.М. Конспект лекцій з дисципліни „Внут-
рішній економічний механізм  підприємства” (для 
студентів 4-6 курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальності  „Економіка підприємства”).- Харків: 
ХНАМГ, 2004. 

 
 

1-4 

3.Тюріна В.М.,Гайденко С.М. Методичні вказівки до 
самостійної роботи і практичних занять з курсу 
„Внутрішній економічний механізм  підприємства” 
(для студентів  денної і заочної форм навчання спе-
ціальності  „Економіка підприємства”).- Харків: 
ХНАМГ, 2007. 

 
 
 

1-4 

4.Тюріна В.М.,Гайденко С.М. Методичні вказівки до 
виконання розрахунково-графічного завдання з дис-
ципліни „Внутрішній економічний механізм  підп-
риємства” (для студентів  4 курсу денної  форми на-
вчання спеціальності  6.050100 „Економіка підпри-
ємства”).- Харків: ХНАМГ, 2009. 

 
 
 

1-4 

 
 
 
 
 
 
 

 



 14 

3. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
(для 5 курсу заочної форми навчання) 

 
3.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 

Години 
у тому числі у тому числі 

Спеціальність, 
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит/ 
/годин 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

А
уд

и
то

рн
і 

Л
ек

ц
ії

 

П
ра

кт
и

чн
і,

 
 с

ем
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
ро

бо
та

 

К
он

тр
.р

об
 

К
Р

 

Р
Г

З 

Е
кз

ам
ен

 
(с

ем
ес

тр
) 

За
лі

к 
(с

ем
ес

тр
) 

6.050100 - 
Економіка 
підприємства
Економіка 
підприємств 
міського гос- 
подарства 

4/144 9 16 10 6  128  30  9  

 
3.2.  Зміст дисципліни 

 
Модуль.           Внутрішній економічний механізм підприємства   (4/144) 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Передумови та форми функціонування  

внутрішнього економічного механізму.                                                        1/36         
 1.Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємс-

тва 
2. Структура та форми функціонування внутрішнього 

економічного механізму. 
3.    Внутрішні ціни та методи їх формування. 

ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів підприємства.                             1/36 
1. Система та порядок планування. 
2. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування. 
3. Планування витрат (прибутку).  

 ЗМ 3.  Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності.                         1/36 
1. Контроль і оцінювання діяльності. 
2. Механізм стимулювання. 
3. Матеріальна відповідальність за результати роботи. 

   ЗМ 4. Методичні основи аналізу та оптимізації операційної  
системи підприємства.                                                                                        1/36                                                                   

1. Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток» 
2. Регулювання й оцінювання виробничих запасів 
3. Адаптація операційної системи до зміни її завантаження 
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3.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Модулі  Всього, Форми навчальної роботи 
та змістові модулі кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

Модуль.Внутрішній еконо-
мічний механізм підприємств 
міського господарства   

4/144 10 6  128 

ЗМ 1. Передумови та форми 
функціонування внутрішнього 
економічного механізму. 

1/36 3 3  30 

ЗМ 2. Планування діяльності 
підрозділів підприємства 

1/36 2 1  33 

ЗМ 3. Контроль, оцінювання 
та стимулювання діяльності 

1/36 3 1  32 

ЗМ 4. Методичні основи ана-
лізу та оптимізації опера-
ційної системи підприємства. 

1/36 2 1  33 

3.2.2. Лекційний курс  
Зміст Кількість годин 

 6.050100 

ЗМ 1. Передумови та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму. 

3 

Тема 1. Виробничо-організаційна та економічна 
структуризація підприємства 

2 

Тема 2. Структура та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму 1 

ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів підприємства 2 

Тема 1. Система та порядок планування 1 

Тема 2. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування 1 

ЗМ 3.  Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності 3 

Тема 1. Контроль і оцінювання діяльності 1 

Тема 2. Механізм стимулювання 1 

Тема 3. Матеріальна відповідальність за результати роботи 1 

ЗМ 4.  Методичні основи аналізу та оптимізації опера-ційної 
системи підприємства. 

2 

Тема 1.  Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток» 1 

Тема 2. Регулювання й оцінювання виробничих запасів 1 

Разом             10 
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3.2.3. Практичні  заняття  

Зміст 
Кількість годин 

 6.050100 

ЗМ 1. Передумови та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму. 

3 

Тема 1. Виробничо-організаційна та економічна 
структуризація підприємства 

1 

Тема 2. Структура та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму 

1 

Тема 3. Внутрішні ціни та методи їх формування 1 

ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів підприємства 1 

Тема 3. Планування витрат (прибутку) 1 

ЗМ 3.  Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності 1 

Тема 1. Контроль і оцінювання діяльності 1 

ЗМ 4.  Методичні основи аналізу та оптимізації опера-ційної 
системи підприємства. 

1 

Тема 3. Адаптація операційної системи до зміни її заванта-
ження 

1 

Разом               6 

 

3.2.4. Індивідуальні завдання. 
 

    При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконан-
ня курсової роботи. Курсова робота  виконується згідно з „Методичними вка-
зівками до  курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм  
підприємства” (для студентів 4-6 курсів денної і заочної форм навчання спеці-
альності ЕПМГ). Мета  курсової роботи - поглибити  теоретичні  знання сту-
дента  щодо  структуризації  підприємства  як  економічної  системи  та  набу-
ти  навички   системно-цільового  підходу  до  аналізу  структури  управління  
підприємством, а  також  календарного  планування  діяльності  його  підроз-
ділів. 

          Курсова робота складається  з  двох  розділів.  У  першому  розділі  
студент  виконує  аналіз  структури  управління  підприємством  відповідної  
галузі  житлово-комунального  господарства, у другому  -  здійснює  календа-
рне  планування  діяльності   підприємства. 

                                                                         Обсяг у годинах - 30. 
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3.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 

           Самостійна     робота   студента є основним засобом оволодіння 
матеріалом    дисципліни,    засвоєння    необхідних   умінь і навичок у час, 
вільний від обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи 
використовується    навчальна,    спеціальна   література, а також тексти 
лекцій.  Специфічною формою самостійної роботи є виконання індивідуаль-
них завдань у вигляді розв'язування задач, аналізу ситуацій, написання ре-
фератів, аналітичних оглядів та курсової роботи.  

 

Розподіл часу самостійної роботи  

Зміст 
Кількість годин 

 6.050100 

ЗМ 1. Передумови та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму. 

30 

Тема 1. Виробничо-організаційна та економічна 
структуризація підприємства 

20 

Тема 2. Структура та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму 

5 

Тема 3. Внутрішні ціни та методи їх формування 5 

ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів підприємства 33 

Тема 1. Система та порядок планування 15 

Тема 2. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування 10 

Тема 3. Планування витрат (прибутку) 8 

ЗМ 3.  Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності 32 

Тема 1. Контроль і оцінювання діяльності 12 

Тема 2. Механізм стимулювання 10 

Тема 3. Матеріальна відповідальність за результати роботи 10 

ЗМ 4.  Методичні основи аналізу та оптимізації опера-ційної 
системи підприємства. 

33 

Тема 1.  Аналіз системи «витрати - випуск - прибуток» 11 

Тема 2. Регулювання й оцінювання виробничих запасів 11 

Тема 3. Адаптація операційної системи до зміни її заванта-
ження 

11 

Разом 128 
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3.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
  Поточний контроль зі змістових модулів  
 Виконання та захист курсової роботи               60 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ   
Екзамен  40 
 Всього за модулем  100% 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Інформаційно-методичне забезпечення 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 

1.Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1.Внутрішній економічний механізм підприємства: 
Навч. Посібник / За ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 
2001. – 192 с. 

 
1-4 

2 Економіка  підприємства : Підручник / За  ред. 
С.Ф. Покропивного,- К.: КНЕУ, 2000. 

 

1-4 

2. Додаткові джерела 
1 Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование:  
Учебник- М.: Инфра-М, 1999. 

 

1-4 

2 Осипов Ю.М. Основы  теории хозяйственного  ме-
ханизма.- М.: Изд-во МГУ,1994. 

 

1-4 

3. Методичне забезпечення 
1.Тюріна В.М. Методичні вказівки до  курсової ро-
боти з дисципліни „Внутрішній економічний меха-
нізм  підприємства” (для студентів 4-6 курсів денної 
і заочної форм навчання спеціальності ЕПМГ), Хар-
ків, 2002. 

 
 

1-4 

2.Тюріна В.М. Методичні вказівки до вивчення кур-
су „Економічний механізм функціонування підпри-
ємств” (для студентів 4-6 курсів денної і заочної 
форм навчання спеціальності ЕПМГ), Харків,1999 

 
 
 

1-4 
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3.Тюріна В.М. Конспект лекцій з дисципліни „Внут-
рішній економічний механізм  підприємства” (для 
студентів 4-6 курсів денної і заочної форм навчання 
спеціальності  „Економіка підприємства”).- Харків: 
ХНАМГ, 2004. 

 
 

1-4 

4.Тюріна В.М.,Гайденко С.М. Методичні вказівки до 
самостійної роботи і практичних занять з курсу 
„Внутрішній економічний механізм  підприємства” 
(для студентів  денної і заочної форм навчання спе-
ціальності  „Економіка підприємства”).- Харків: 
ХНАМГ, 2007. 

 
 
 

1-4 
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

   

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни 

„Внутрішній економічний механізм підприємства”  для студентів 4 курсу ден-

ної та 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.05100 – „Економіка під-

приємства”. 
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