
1. Назва модуля: Внутрішньоекономічний механізм підприємства 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ВВ1.1.05_6 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 6 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 36 (лекцій – 18 год., практичних занять – 18 год.). 
6. Лектор: Гарник Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: принципи побудови виробничої і управлінської структури 

підприємства; закономірності функціонування підприємства; структуру 
внутрішнього економічного механізму та принципи його побудови; форми 
функціонування внутрішнього економічного механізму; функції і систему внутрішніх 
цін на підприємстві як інструменту організації внутрішньовиробничих економічних 
відносин; принципи і методи розробки внутрішніх планів; принципи організації і 
управління нормативною базою підприємства; напрямки і форми контролю 
діяльності підрозділів підприємства; критерії оцінки діяльності підрозділів; форми і 
джерела стимулювання персоналу підприємства; методи обчислення збитків і 
економічних санкцій; особливості внутрішньовиробничої матеріальної 
відповідальності; сутність аналізу «витрати – випуск – прибуток»; методи 
регулювання та оцінки виробничих запасів; критерії та механізм адаптації 
операційної системи до змін її завантаження; 

уміти: визначати внутрішні ціни на продукцію підрозділів підприємства; 
обчислювати прибуток підрозділу підприємства; скласти план роботи підрозділу 
підприємства; проводити контроль і оцінку діяльності підрозділу підприємства; 
визначати розмір оплати праці працівників та заохочувальних виплат; розробити 
систему стимулювання персоналу через участь у прибутку підприємства; 
обчислити розмір збитків і економічних санкцій за порушення договорів; проводити 
аналіз системи «витрати – випуск – прибуток»; оптимізувати розміри запасів та 
інтервалів їх поставки; вибрати оптимальну форму придбання устаткування за 
критерієм витрат. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Виробничо-організаційна та економічна структуризація підприємства. 

Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму. 
Внутрішні ціни та методи їх формування. Планування діяльності підрозділів 
підприємства. Контроль, оцінювання та стимулювання діяльності. Контроль і 
оцінювання діяльності. Механізм стимулювання. Матеріальна відповідальність за 
результати роботи. 

11. Рекомендована література: 
1. Бужимська К.О. Внутрішній економічний механізм підприємства: 

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студенів денної 
форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / К.О. Бужимська – 
Житомир: ЖДТУ, 2016.  – с 44. 

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

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 



– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання. 

– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання). 

14. Мова навчання: українська. 
 


