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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм 
підприємства» складена для слухачів другої вищої освіти відповідно до освітньо-
професійної програми перепідготовки спеціаліста спеціальності 7.03050401 – 
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є внутрішні економічні відносини між 
підрозділами підприємства, між підрозділами і центральним апаратом управління. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

Економіка підприємства 
Економіка і організація діяльності 

об`єднань підприємств 
Менеджмент Управління потенціалом підприємства 

Економіка праці і  
соціально-трудові відносини 

Економічна діагностика 
 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Передумови та форми функціонування внутрішнього економічного механізму. 
ЗМ 2. Планування діяльності підрозділів підприємства. 
ЗМ 3. Контроль, оцінка й стимулювання діяльності. 
ЗМ 4. Методичні основи аналізу й оптимізації операційної системи підприємства. 
 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм 
підприємства» є надання знань про закономірності функціонування внутрішнього 
економічного механізму підприємства. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Внутрішній економічний 
механізм підприємства» є вивчення побудови та форм функціонування 
внутрішнього економічного механізму, його нормативної бази, планування, 
контролю й оцінювання діяльності підрозділів, матеріального стимулювання 
колективів, методики діагностики та оптимізації роботи операційної системи 
підприємства. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 

знати:  
• структуру та форми внутрішнього економічного механізму; 
• способи формування цін; 
• методи планування, контролю, оцінювання діяльності підрозділів, а також 

матеріального (економічного) стимулювання їх колективів; 
• методику діагностики та оптимізації роботи операційної системи 

підприємства. 
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вміти:   
• обґрунтувати форми внутрішнього економічного управління; 
• обчислювати планові показники діяльності підрозділів; 
• оцінювати рівень виконання планових показників; 
• опрацьовувати системи стимулювання ефективної діяльності та розвитку. 

мати компетентності: 
• здатність конкретизувати певні аспекти стратегії підприємства у відповідних 

показниках довгострокових планів, проводити їх ресурсне обґрунтування; 
• здатність розраховувати показники планів діяльності підприємства та його 

підрозділів; 
• здатність виявляти та встановлювати можливості оптимізації матеріальних 

потоків підприємства; 
• здатність обґрунтовувати форми організації виробництва і праці. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин(и) 3 кредитів ЄКТС. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Передумови та форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму. 
Загальні основи теорії господарського механізму. Політекономічні аспекти 
функціонування господарського механізму. Еволюція розвитку господарського 
механізму. Структура і форми функціонування внутрішнього економічного 
механізму. Внутрішні ціни та методи їх формування.  
Змістовий модуль 2. Планування діяльності підрозділів підприємства. 
Система і порядок планування. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування.  
Змістовий модуль 3. Контроль, оцінка й стимулювання діяльності. 
Механізм контролю та стимулювання діяльності підприємства. Матеріальна 
відповідальність за результати роботи.  
Змістовий модуль 4. Методичні основи аналізу й оптимізації операційної 
системи підприємства. 
Аналіз системи «витрати–випуск–прибуток». Регулювання та оцінка виробничих 
запасів. Адаптація операційної системи до змін її навантаження. Внутрішня 
економічна діагностика. Сучасний стан та перспективи розвитку внутрішнього 
економічного механізму на вітчизняних підприємствах. 
 

Індивідуальні завдання: РГЗ 
 

3. Рекомендована література: 
1. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / 

В. І. Чорнодон ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Крок, 2010. – 270 с. 
2. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник /  

П. В. Круш, С. О. Тульчинська , Р. В. Тульчинський – К.: Центр учбової літератури, 
2008. – 206 с. 

3. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник /  
За ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 192 с.. 

4. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчально-методичний комплекс 
для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму «Економіка та 
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підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва / О. О.  Гетьман – 
Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 79 с. 

5. Економіка підприємства: підручник / За ред. С. Ф. Покропивного, – К.: КНЕУ, 
2000. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові 
завдання, захист індивідуальних завдань, питання і задачі до заліку. 
 
 

АНОТАЦІЯ 
Програма навчальної дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» 
складена для слухачів другої вищої освіти відповідно до освітньо-професійної 
програми перепідготовки спеціаліста спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є внутрішні економічні відносини 
між підрозділами підприємства, між підрозділами і центральним апаратом 
управління. Метою викладання навчальної дисципліни «Внутрішній економічний 
механізм підприємства» є надання знань про закономірності функціонування 
внутрішнього економічного механізму підприємства. 

 

ABSTRACT (ANNOTATION) 
The program of the course "Domestic economic mechanism of enterprise" 

composed for students of the second higher education according to educational and 
vocational retraining program specialist specialty 7.03050401 - Enterprise Economics (by 
economic activity). 

The object of the course is a study of the economic relations between internal 
divisions, between departments and the central government. The goal of teaching 
"Domestic economic mechanism of enterprise" is to provide knowledge about the laws of 
the internal economic mechanism of enterprises. 

 

АННОТАЦИЯ 
Программа учебной дисциплины «Внутренний экономический механизм 

предприятия» составлена для слушателей второго высшего образования в 
соответствии с образовательно-профессиональной программой переподготовки 
специалиста специальности 7.03050401 - Экономика предприятия (по видам 
экономической деятельности). 

Предметом изучения учебной дисциплины являются внутренние 
экономические отношения между подразделениями предприятия, между 
подразделениями и центральным аппаратом управления. Целью изучения учебной 
дисциплины «Внутренний экономический механизм предприятия» является 
получение знаний о закономерностях функционирования внутреннего 
экономического механизма предприятия. 


