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ВСТУП 

Виконання курсової роботи  студентами за відповідними питаннями тем 

дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» є важливими 

складовим елементом навчального процесу, який сприяє активізації самостійної 

роботи студентів та поглибленню їхньої теоретичної та практичної підготовки. 

Мета курсової роботи полягає в закріпленні теоретичних знань студентів 

та оволодіння навичками самостійної роботи з навчальною, науковою та 

спеціальною літературою з питань, які висвітлено у процесі вивчення курсу, 

формування уміння здійснювати економічну оцінку комерційної роботи та 

аналізувати його економічну ефективність в умовах альтернативності 

управлінських рішень. 

Методичні вказівки курсової роботи передбачають поглиблене вивчення 

основних питань та положень курсу та придбання студентами теоретичних 

знань і практичних навичок щодо побудови ефективного внутрішнього 

економічного механізму підприємства. 

Вони сприятимуть усвідомленню студентами специфіки  функціонування 

внутрішнього економічного механізму підприємства в сучасних умовах 

господарювання, закономірностей діяльності та розвитку підприємства та його 

підрозділів. Вказаний підхід знайшов своє відображення у структурі та змісті 

відповідних завдань курсової роботи студентів за  темами курсу. 

Під час виконання курсової роботи студенти повинні всебічно та 

поглиблено розкрити зміст контрольних питань. 

Курсова робота складається з двох частин: теоретично та практичної. 
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ЗМІСТ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота являє собою практичної опис виробничо-господарської 

діяльності підприємства (організації, фірми). Об’єкт дослідження  студент 

вибирає самостійно.  

 

Частина 1.   
Макет опису комерційної діяльності. 

Мета і завдання розрахунково-графічної роботи: пророблення й засвоєння 

основних понять виробничо-господарської діяльності на рівні його структурних 

підрозділів: аналіз результатів діяльності підприємства вцільмо, а також в 

межах підрозділів з урахуванням специфіки їх діяльності.  

Курсова робота повинна складатися із двох частин:  

1. Опис основних понять, які використовуються під час опису  

виробничо-господарської діяльності (щоб уникнути двоякого тлумачення). 

2. Повний аналіз виробничо-господарської діяльності організації, 

представлений у вигляді звіту (звіт оформляється індивідуально). 

 

Послідовність роботи:  

1. Вибір організації для аналізу внутрішнього економічного механізму 

підприємства й формулювання теми. 

2. Підбор літератури і її вивчення. 

3. Пошук проблем (відповідно до виробничо-господарської діяльності) у 

досліджуваній організації(підприємстві). 

4. Написання чорнового звіту. 

5. Доробка й остаточне оформлення роботи, захист роботи. 

 

План курсової роботи передбачає: 

1. Оформлення титульного аркуша.  

2. Написання резюме підприємства (організації).  

3. Характеристика сутності внутрішнього економічного механізму  

підприємства (організації). Короткий огляд результатів  

виробничо-господарської діяльності підприємства в динаміці (за 2-3 роки). 
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4. Характеристика понять: внутрішній економічний механізм 

підприємства (ВЕМП), особливості планування діяльності структурних 

підрозділів, витрати, оплата праці й іншу засоби матеріального стимулювання, 

контроль та оцінка результатів діяльності, механізм мотивації та матеріальної 

відповідальностф.  

 

Частина 2.  
Вивчення виробничо-господарської діяльності підприємства (організації), 

його внутрішнього економічного механізму функціонування.  

1. Титульний аркуш.  

Титульний аркуш оформляється на фірмовому бланку підприємства. 

Обов'язкові елементи титульного аркуша: найменування підприємства, 

виконавець, керівник організації, дата написання.  

2. Написання резюме підприємства. Необхідно провести аналіз за усіма  

сферами діяльності підприємства: назва, історія, керування, виробничо-

господарська діяльність, оперативне планування діяльності структурних 

підрозділів. 

3. Сутність виробничо-господарської діяльності в підприємстві 

(організації). Короткий огляд асортиментної політики. Утримування й 

принципи реалізації економічних інтересів на рівні  підприємства та його 

структурних підрозділів.  

4. Під час виконання курсової роботи студент повинен зробити 

обґрунтовані висновки щодо позитивних та негативних результатів 

проведеного аналізу. По одному з напрямків  навести свої пропозиції щодо 

удосконалення існуючої практики функціонування ВЕМП. 

Вибір базового («свого») підприємства студент-заочник здійснює 

самостійно. При цьому фінансове становище підприємства. Його форма 

власності не мають вирішальної ролі, головний фактор – доступність вихідної 

інформації (повинна бути наведена в додатках), первинної документації з 

планування, обліку звітності та оцінці діяльності структурних підрозділів 

підприємства за певний період часу. 

Таким чином, план курсової роботи містить відповіді на наступні 

питання: 

1. Загальна характеристика системи ВЕМП. 

2. Розробка оперативних планів структурних підрозділів. 



 6 

3. Облік, звітність, контроль та оцінка результатів діяльності 

структурних підрозділів. 

4. Формування фонду заробітної плати за фактичними результатами 

діяльності структурних підрозділів. 

5. Механізми мотивації трудової діяльності робітників. 

6. Механізми системи матеріальної відповідальності. 
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