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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни “Внутрішній економічний
механізм підприємства” складена відповідно до освітньо-кваліфікаційної
характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів напряму «Економіка
підприємства».
1. Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи
знань про
закономірності
функціонування внутрішнього економічного
механізму підприємства.
1.2. Предметом вивчення навчальної дисципліни є внутрішні економічні
відносини між підрозділами підприємства, між підрозділами і центральним
апаратом управління.
1.3. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування
у студентів знань та навичок науково-обґрунтованого підходу до рішення
проблем внутрішніх економічних відносин у багатоукладній економіці.
1.4. По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
- виробничо-організаційну та економічну структуризацію підприємства;
- структуру і форми функціонування внутрішнього економічного механізму;
- внутрішні ціни і методи їх формування;
- систему і порядок планування на підприємстві;
- контроль і оцінювання діяльності підприємства;
- механізм стимулювання на підприємстві;
- матеріальну відповідальність підрозділів за результати роботи;
- аналіз системи «витрати — випуск — прибуток»;
- регулювання й оцінювання виробничих запасів.
вміти:
- розрахувати внутрішні ціни в залежності від методів їх формування;
- обґрунтувати виробничу програму підприємства;
- провести планування витрат і прибутку;
- провести контроль і оцінку діяльності підприємства;
- застосувати механізм стимулювання на підприємстві;
- визначити матеріальну відповідальність підрозділів за результати роботи;
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- проаналізувати систему «витрати — випуск — прибуток»;
- здійснити оцінку та корегування виробничих запасів;
- провести адаптацію операційної системи підприємства до зміни її
завантаження.
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни базується на знаннях
економіки підприємства, менеджменту, аналізу господарської діяльності, управлінні
витратами.
1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної дисципліни
Найменування показників

денна форма
заочна (дистанційна)
форма навчання2
навчання
_____нормативна_______

Кількість кредитів - __3__
Кількість годин
- _108__

(нормативна, за вибором ВНЗ, за вибором студента)

__6__

Семестр викладання дисципліни

(порядковий номер семестру)

__7__

(порядковий номер семестру)

___залік___

Вид контролю:

(залік, екзамен)

Розподіл часу:
- лекції (годин)
- практичні, семінарські (годин)
- лабораторні роботи (годин)
- самостійна робота студентів (годин)
- курсовий проект (годин)
- курсова робота (годин)
- розрахунково-графічна робота
(контрольна робота)

_32____

_10__

__16___

__6__

_____

_____

__60_

__92__

_____

_____

_____

_____

_____

_____

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розділ 1. Форми функціонування внутрішнього економічного
механізму підприємства
Тема 1. Об'єкт, предмет і завдання курсу
Тема 2. Виробничо-організаційна та економічна структуризація
підприємства
Тема 3. Внутрішні ціни й методи їх формування
Розділ 2. Планування діяльності підприємства
Тема 4. Система і порядок планування діяльності на підприємстві
2

Якщо дисципліна на заочній (дистанційній) формі навчання не викладається, то графа “заочна форма навчання”
відсутня.
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Тема 5. Виробнича програма підприємства та її ресурсне обґрунтування
Тема 6. Планування витрат і прибутку на підприємстві
Розділ 3. Контроль, оцінка, стимулювання діяльності підприємства
Тема 7. Контроль й оцінювання діяльності підприємства
Тема 8. Механізм стимулювання діяльності підприємства

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Основна література
1.
Круш П. В. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посіб. /
П. В. Кузьмін, Е. О. Тульчинська, Р. В. Тульчинський, С.О. Кириченко, О.В. Кривда,
О.П. Кавтиш. — К: Центр учбової літератури, 2008. — 206 с.
2.
Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисц. / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. — К.: КНЕУ, 2001. — 103 с.
3.
Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко. — К. :
Центр учбової літератури, 2002. — 656 с.

Додаткова література
4.
Гуткевич С. О. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посіб. /
С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько, Ю. М. Сафонов, Д. В. Солоха, О. В. Бєлякова / За ред. проф.
С. О. Гуткевич. – Донецьк . : Вид-во СПД Купріянов B.C., 2012. – 362 с.
5.
Рывкина О. Л. Внутренний экономический механизм предприятия : Учеб. пособ. /
О. Л. Рывкина. – Симферополь : НАПКС, 2012. – 78 с.
6.
Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков: Учеб. пособ. / Т.П. Карпова,
В.В. Карпова. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. – 302 с.
7.
Планирование на предприятии транспорта: Учеб. пособ. / Н.А. Логинова. – М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 с.

Інформаційні ресурси
8.
[Електронний ресурс]. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з
дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів заочної форми
навчання за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» - Режим доступу:
http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/itemlist/user/12290кафеп.html?start=490.
9.
[Електронний ресурс]. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: «Внутрішній
економічний механізм підприємства» для студентів денної та заочної форми навчання - Режим
доступу:
http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-itmm/itemlist/user/12290-кафеп.html?start=440.
10.
[Електронний ресурс]. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та
самостійної роботи з дисципліни: «Внутрішній економічний механізм підприємства» для
студентів денної форми навчання спеціальності 6.030504 - «Економіка підприємства» - Режим
доступу:
http://files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-itmm/itemlist/user/12290-кафеп.html?start=400.
(адреси сайтів з матеріалами)
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4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
поточні
тестові
контрольні
роботи,
семестрова
тестова
контрольна
робота____________________________________________________________________________
(перелік засобів контролю успішності навчання студентів, які застосовуються: тести, екзаменаційні білети, тощо)

Розробники програми: доцент кафедри економіки підприємства, к.е.н., доцент___________
Блага В.В._____________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ розробників)

Примітки:
1. Програма навчальної дисципліни визначає її місце і значення у процесі формування
фахівця, її загальний зміст, знання та уміння, які набуває студент у результаті вивчення
дисципліни. Програма навчальної дисципліни містить у собі дані про обсяг дисципліни (у
годинах та кредитах), перелік тем та видів занять, дані про підсумковий контроль тощо.
2. Програма навчальної дисципліни розробляється відповідною кафедрою у 2-х
екземплярах на 5 років і затверджується до 30 серпня: 1 екземпляр – у навчальний відділ; 2екземпляр залишається на кафедрі.
Форма в редакції ХНАДУ затверджена наказом ректора за №___ від __.06.2015 р.

