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ВСТУП 

Економіка мікрорівня дозволяє отримати конкретний інструментарій для 

вирішення питань, що пов’язані з плануванням, організацією та економічним 

стимулюванням діяльності підрозділів підприємства, оцінкою результатів 

господарювання, виявленням недоліків у господарській політиці підприємства 

та розробки організаційно-технічних заходів з удосконалення внутрішнього 

економічного механізму підприємства. Він повинен бути орієнтований  на 

органічне поєднання економічних інтересів як окремих структурних 

підрозділів, так і підприємства взагалі. 

За таких умов важливого значення набуває підготовка 

висококваліфікованих фахівців, які б могли кваліфіковано вирішувати 

проблему ефективного  функціонування підприємства як складної відкритої 

економічної системи в умовах ринкових відносин та визначення місця і ролі 

його структурних підрозділів у досягненні загальної економічної ефективності. 

Все це обумовлює актуальність вивчення дисципліни «Внутрішній економічний 

механізм підприємства».  

Дисципліна «Внутрішній економічний механізм   підприємства» за 

освітньо-нормативною програмою має статус вибіркової. 

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 

українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-

модульної системи організації навчального процесу. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

- СВО ХНАМХ ОКХ (варіативна компонента) бакалавра напряму 

підготовки 6.030504 – «Економіка підприємництва» галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво», Харків, 2007; 

- СВО ХНАМХ ОПП (варіативна компонента) бакалавра напряму 

підготовки 6.030504 – «Економіка підприємництва» галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво», Харків, 2007;  
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- СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 

підготовки  6.030504 «Економіка підприємства», галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво», Харків, 2011 (заочна форма 

навчання). 

Програма ухвалена кафедрою економіки підприємств міського 

господарства (протокол № 1   від 30.08.2011) та Вченою радою ФПО і ЗН 

(протокол №1    від   4.09. 2011 р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

Мета: надання знань про закономірності функціонування внутрішнього 

економічного механізму підприємства. 

Завдання: вивчення побудови та форм функціонування внутрішнього 

економічного механізму, його нормативної бази, планування, контролю й 

оцінювання діяльності підрозділів, матеріально стимулювання колективів, 

методики діагностики та оптимізації роботи операційної системи підприємства. 

Предмет вивчення у дисципліні: внутрішні економічні відносини між 

підрозділами підприємства, між підрозділами і центральним апаратом 

управління.  

Таблиця 1.1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі 
підготовки фахівця 
Дисципліни, що передують вивченню 

даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких спирається на 

дану дисципліну 
Економіка підприємства 
Менеджмент 
Планування діяльності 

підприємств 
Економіка праці та СТВ 
Ціноутворення  

Економіка і організація діяльності 
об’єднань підприємств 

Управління потенціалом 
підприємства 

Економічна діагностика 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль Внутрішній економічний механізм підприємства  

ЗМ 1. Передумови та форми функціонування внутрішнього економічного 

механізму. Виробничо-організаційна й економічна структуризація 

підприємства. Структура і форми функціонування внутрішнього економічного 

механізму. Внутрішні ціни і методи їх формування. 

ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів підприємства. Система і порядок 

планування. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування. Планування 

витрат. 

ЗМ 3. Контроль, оцінка й стимулювання діяльності. Контроль і 

оцінювання діяльності. Механізм стимулювання. Матеріальна відповідальність 
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за результати роботи 

ЗМ 4. Методичні основи аналізу й оптимізації. Операційні системи 

підприємства. Аналіз системи „витрати-випуск-прибуток”. Регулювання й 

оцінювання виробничих запасів. Адаптація операційної системи до змін її 

навантаження  

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння та знання 
(за рівнями сформованості) 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
 соціально-
виробнича, 

соціально-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

(проектувальна, 
організаційна, управлінська, 

виконавська, 
технічна, інші) 

Репродуктивний рівень: 
Ураховувати основні економічні 
закони у процесі професійної 
діяльності. 

Виробнича Виконавська 

Алгоритмічний рівень: 
Формувати й обробляти 
необхідну інформаційну базу 
щодо особливостей діяльності 
підрозділів підприємств. 

Виробнича Аналітична 

Евристичний рівень: 
На основі аналізу діяльності  
підприємства та його 
підрозділів, використовуючи 
класифікаційні ознаки, 
класифікувати та визначати 
особливості функціонування 
підрозділів підприємств. 

Виробнича Організаційна 

 

1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст]: Навч. Посібник / 

За ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 192 с. 

2. Економіка підприємства [Текст]: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного,- 

К.:КНЕУ, 2000. 

3.  Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст]: навч. пос./ П. В. 

Круш, С. О. Тульчинська , Р. В. Тульчинський – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 206 с. 

4. Опорний  конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній економічний 
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механізм підприємства»(в блок-схемах) [Текст] /  Г.В.Стадник,   

Л.Г.Чеканова,   І.І.Килимник,   В.І.Торкатюк, ред. М.З. Аляб’єв; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2005.  

 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

Внутрішній економічний механізм підприємства 

Мета: надання знань про закономірності функціонування внутрішнього 
економічного механізму підприємства. 

Завдання: вивчення побудови та форм функціонування внутрішнього 
економічного механізму, його нормативної бази, планування, контролю й 
оцінювання діяльності підрозділів, матеріально стимулювання колективів, 
методики діагностики та оптимізації роботи операційної системи підприємства. 

Предмет: внутрішні економічні відносини між підрозділами 
підприємства, між підрозділами і центральним апаратом управління.  

 
Internal economic mechanism of enterprise 

The purpose: grant of knowledges about conformities to the law functioning 
of internal economic mechanism enterprise. 

The task: study of construction and forms of functioning internal economic 
mechanism, his normative base, planning, control and evaluation of activity 
subdivisions, financial stimulation of collectives, methods of diagnostics and 
optimization operating system of enterprise. 

The subject matter: internal economic relations between subdivisions of 
enterprise, between subdivisions and executive personnel. 

 
Внутренний экономический механизм предприятия 

Цель: предоставление знаний о закономерностях функционирования 
внутреннего экономического механизма предприятия. 

Задача: изучение построения и форм функционирования внутреннего 
экономического механизма, его нормативной базы, планирования, контроля и 
оценивания деятельности подразделений, материального стимулирования 
коллективов, методики диагностики и оптимизации работы операционной 
системы предприятия. 

Предмет: внутренние экономические отношения между подразделами 
предприятия, между подразделениями и центральным аппаратом управления.  
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни 
Заочна форма навчання  

 

Призначення: 
підготовка спеціалістів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

БАКАЛАВР 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS –4 
Модулів – 1, РГЗ 
Змістових модулів – 4 
Загальна кількість годин 
–144 

Напрям 0305 "Економіка і 
підприємництво" 
Спеціальності: 
6.030504 "Економіка 
підприємства" 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень:  
Бакалавр 

Вибіркова 
Рік підготовки: 4-й 
Семестр: 8-й 
Лекції – 8 год. 
Практичні  – 8 год. 
Самостійна робота – 128 год., в 
тому числі РГЗ 30 год. 
Вид  підсумкового контролю – 
залік 

СПЕЦІАЛІСТ 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS –3 
Модулів – 1, РГЗ 
Змістових модулів – 4 
Загальна кількість годин 
–108 

Напрям 0305 "Економіка і 
підприємництво" 
Спеціальності: 
7.030504 "Економіка 
підприємства" 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень:  
Спеціаліст 

Вибіркова 
Рік підготовки: 2-й 
Семестр: 4-й 
Лекції – 8 год. 
Практичні  – 4 год. 
Самостійна робота – 96 год., в 
тому числі РГЗ 30 год. 
Вид  підсумкового контролю – 
залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної 
роботи становить 11% до 89%. 

 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні 

питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також 

велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота 

студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської 

декларації. 

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тематичний план дисципліни «Внутрішній економічний механізм 

підприємства» складається з чотирьох змістових модулів, кожен з яких поєднує 

в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує 

кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками. 

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні 
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заняття, самостійна робота студента. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Виробничо-організаційна та економічна структуризація 

підприємства. 

Економічна модель підприємства: неокласична, інституційна, еволюційна 

і підприємницька. Структуризація виробничої системи підприємства. 

Визначення поняття і принципи побудови організаційної структури управління 

Тема 2. Структура і форми функціонування внутрішнього 

економічного механізму. 

Структура ВЕМ та принципи його побудови. Організаційні передумови 

функціонування ВЕМП. Форми функціонування ВЕМП. 

Тема 3. Внутрішні ціни і методи їх формування. 

Функції і система внутрішніх цін на підприємстві. Методи формування 

внутрішніх цін (на рівні ринкових цін, на договірній основі та на основі витрат 

виробництва). Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих 

економічних відносин 

Тема 4. Система і порядок планування. 

Загальна характеристика планування, принципи та методи планування. 

Механізм розробки загальної ділової політики на підприємстві, методологічні 

основи планування. Особливості формування та використання нормативної 

бази планування, методи розробки та визначення норм та нормативів. Система 

планів підприємства. Система внутрішнього планування 

Тема 5. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування. 

Виробнича програма підприємства. Методи проектування виробничої 

програми (структуризація цілей, аналогій, організаційного моделювання, (в 

тому числі імітаційного), блоковий, експертно-аналітичний, нормативний, 

параметричний, аналітично розрахунковий, графоаналітичний, математико-

статистичний) Розробка і обґрунтування виробничої програми 
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Тема 6. Планування витрат і прибутку. 

Система та зміст внутрішніх планів, зв’язок внутрізаводського 

планування з плануванням діяльності підприємства в цілому, структуру і 

показники внутрішніх планів. 

Планування собівартості продукції і прибутку, склад витрат підрозділів, 

порядок їх формування за місцем і калькуляційними одиницями.  

Методи обчислення собівартості продукції (робіт, послуг): метод 

питомих витрат, баловий, кореляційний, агрегатний. 

Тема 7. Контроль і оцінювання діяльності. 

Форми контролю на підприємстві. Етапи контролю: вироблення 

стандартів і критеріїв, зіставлення з ними реальних результатів і прийняття 

необхідних коректувальних дій. Поточний, періодичний і разовий контроль. 

Тема 8. Механізм стимулювання. 

Теорії мотивації. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. 

Мотивація праці. Техніка мотивації: прийоми, орієнтовані на робітників; 

прийоми, орієнтовані на роботу; прийоми, орієнтовані на організацію. 

Стимулююча функція оплати праці. Обґрунтування форми оплати праці з 

урахуванням її стимулюючих особливостей. 

Тема 9. Матеріальна відповідальність за результати роботи. 

Форми та зміст матеріальної відповідальності. Методи обчислення 

збитків та економічних санкцій. Основні наслідки порушення договірних 

зобов’язань: простої та форсування виробництва; заміна матеріалів та 

комплектуючих виробів; усунення недоліків у отриманій продукції (виконаних 

робіт); повернення неякісної або некомплектної продукції; брак від схованих 

дефектів у отриманих матеріалах та комплектуючих виробів; поставка 

продукції прискореним способом; закупівля продукції у іншого постачальника, 

або виготовлення її власними силами; зміна асортименту; погіршення якості 

продукції; втрата або пошкодження майна; зменшення обсягів виробництва. 

Тема 10. Аналіз системи „витрати – випуск - прибуток”. 

Сутність і передумови аналізу системи «витрати-випуск-прибуток» 
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(ВВП). Зв’язок витрат, обсягу виробництва і прибутку. Економічне значення 

моделювання та аналізу цього співвідношення. Показники, що обчислюються й 

аналізуються в процесі ВВП-аналізу. 

Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності. Беззбитковість та 

безпека діяльності підприємства та його підрозділів. Обчислення рівня 

економічної безпеки підприємства. 

Тема 11. Регулювання й оцінювання виробничих запасів. 

Характеристика та склад виробничих запасів. Аналіз наявності та 

структури виробничих запасів. Аналіз надходження виробничих запасів. Аналіз 

використання виробничих запасів 

Тема 12. Адаптація операційної системи до змін її навантаження. 

Сутність і форми адаптації операційної системи. Відповідність структури 

і режиму роботи операційної системи певному обсягу діяльності. Змінюваність 

обсягу діяльності й необхідність адаптації до нового рівня завантаження. 

Параметри та форми адаптації. Механізм адаптації устаткування виробничих 

систем. Етапи адаптації. Процеси адаптації устаткування. 

2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 

навчальної роботи студента 

Таблиця 2.1 – Розподіл часу за модулями і змістовими модулями  

Форми навчальної роботи Модулі (семестри)  
та змістові модулі 

Всього, 
годин Лекц. ПЗ СРС 

Б ДВ Б ДВ Б ДВ Б ДВ 
Модуль 

144 108 8 8 8 4 128 96 
ЗМ 1.  Передумови та форми 
функціонування внутрішнього 
економічного механізму 

36 27 4 4 2 1 30 22 

ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів 
підприємства 

36 27 - - 2 1 34 26 

ЗМ 3. Контроль, оцінка й стимулювання 
діяльності 

36 27 4 4 4 2 28 21 

ЗМ 4. Методичні основи аналізу й 
оптимізації. Операційні системи 
підприємства 

36 27 - - - - 36 27 
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Таблиця 2.2 – Розподіл часу за формами навчальної роботи                      

(заочне навчання) 

Кількість годин 
Лекційний 

курс 
Практичні 
заняття 

Зміст 

Б ДВ Б ДВ 
ЗМ 1.  Передумови та форми функціонування 

внутрішнього економічного механізму 
4 4 2 1 

1. Виробничо-організаційна й економічна 
структуризація підприємства 

2 2 - - 

2. Структура і форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму 

2 2 1 0,5 

3. Внутрішні ціни і методи їх формування - - 1 0,5 
ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів 
підприємства 

- - 2 1 

1. Система і порядок планування - - - - 
2. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування - - 1 0,5 
3. Планування витрат - - 1 0,5 
ЗМ 3. Контроль, оцінка й стимулювання діяльності 4 4 4 2 
1. Контроль і оцінювання діяльності 1 1 1 0,5 
2. Механізм стимулювання 1 1 1 0,5 
3. Матеріальна відповідальність за результати роботи 2 2 2 1 
ЗМ 4. Методичні основи аналізу й оптимізації. 

Операційні системи підприємства 
- - - - 

1. Аналіз системи „витрати-випуск-прибуток” - - - - 
2. Регулювання й оцінювання виробничих запасів - - - - 
3. Адаптація операційної системи до змін її 
навантаження 

- - - - 

РАЗОМ 8 8 8 4 

2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 

Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 

навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на 

інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 

теоретичних і практичних проблем ефективного  функціонування підприємства 

та його структурних підрозділів. 
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Таблиця 2.3 – Самостійна навчальна робота студента 

Кількість 
годин Форми самостійної роботи 

(за змістовими модулями) 
Б ДВ 

Форма звіту 

ЗМ 1.  Передумови та форми функціонування 
внутрішнього економічного механізму 

30 22  

1. Огляд основної та додаткової літератури 9,5 8 Конспект 
2. Ведення термінологічного словника 4 1,5 Текст словника 
3. Розгляд контрольних запитань  

9 5 
Відповіді у зошиті 
для практичних 
занять 

4. Виконання РГЗ 7,5 7,5 РГЗ 
ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів 

підприємства 
34 26  

1. Огляд основної та додаткової літератури 8,5 8,5 Конспект 
2. Ведення термінологічного словника 4 2 Текст словника 
3. Розгляд контрольних запитань  

14 8 
Відповіді у зошиті 
для практичних 
занять 

4. Виконання РГЗ 7,5 7,5 РГЗ 
ЗМ 3. Контроль, оцінка й стимулювання 

діяльності 
28 21  

1. Огляд основної та додаткової літератури 8 5,5 Конспект 
2. Ведення термінологічного словника 3 2 Текст словника 
3. Розгляд контрольних запитань  

9,5 6 
Відповіді у зошиті 
для практичних 
занять 

4. Виконання РГЗ 7,5 7,5 РГЗ 
ЗМ 4. Методичні основи аналізу й оптимізації. 

Операційні системи підприємства 
36 27  

1. Огляд основної та додаткової літератури 12,5 9,5 Конспект 
2. Ведення термінологічного словника 4 2 Текст словника 
3. Розгляд контрольних запитань  

12 8 
Відповіді у зошиті 
для практичних 
занять 

4. Виконання РГЗ 7,5 7,5 РГЗ 
РАЗОМ 128 96  

 
2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 

Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи,  індивідуальні завдання тощо) 

Поточний контроль зі змістових модулів 

Розрахунково-графічна робота 

Вибіркове опитування на практичних заняттях 

Підсумковий контроль за МОДУЛЕМ 

Залік 
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2.6. Інформаційно-методичне забезпечення 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси Теми , де 
застосовується 

1. Основна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

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

1-12 

2. Економіка підприємства [Текст]: підручник / За заг. ред. С.Ф 
Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с. 

1-12 

3. Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст]: навч. пос./ 
П. В. Круш, С. О. Тульчинська , Р. В. Тульчинський – К.: Центр учбової 
літератури, 2008. – 206 с. 

1-12 

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

4 

2. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма [Текст]: - 
М.: Изд-во МГУ,1994. 

1-12 

4. Прасол, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини 
[Текст]: навч. посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 
2007. – 264 с. 

 

3. Методичне забезпечення 
1. Опорний  конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній економічний 
механізм підприємства»(в блок-схемах) [Текст]/  Г.В.Стадник,   
Л.Г.Чеканова,   І.І.Килимник,   В.І.Торкатюк ред. М.З. Аляб’єв; Харк. 
нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2005.  

1-12 

2. Пасічний, В.О. Методичні вказівки до практичних занять з 
дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» (для 
студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Економіка 
підприємства») [Текст]/ В.О. Пасічний; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 
– Х.: ХНАМГ, 2007. 

4-12 

3. Пасічний, В.О. Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічного завдання з дисципліни «Внутрішній економічний механізм   
підприємства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки   6.030504 «Економіка підприємства») [Текст]/  В.О. 
Пасічний; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. 

4-12 
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