
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППу 2; 

2. Назва: Внутрішній економічний механізм підприємства; 

3. Тип: вибіркова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 2,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Якимчук Тетяна Іванівна, старший 

викладач; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• обґрунтовувати форми внутрішнього економічного управління; 

• обчислювати планові показники діяльності підрозділів та оцінювати їх використання; 

• опрацьовувати системи стимулювання розвитку й ефективності підрозділів; 

• проводити аналіз діяльності виробничих підрозділів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Економіка підприємства, Організація 

виробництва; 

       • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Економічний 

аналіз, Стратегія підприємства;  

12. Зміст курсу: 
Тема 1. Предмет, метод та завдання курсу “Внутрішній економічний механізм підприємства” 

Тема 2.Підприємство як складна відкрита система 

Тема 3.Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму 

Тема 4.Внутрішні ціни та методи їх формування 

Тема 5. Планування діяльності виробничих підрозділів 

Тема 6. Розробка виробничої програми та її ресурсне обґрунтування 

Тема 7. Склад витрат підрозділів та планування собівартості окремих виробів 

Тема 8. Прибуток у системі внутрішнього планування 

Тема 9. Контроль і оцінка діяльності підрозділів 

Тема 10. Механізм стимулювання діяльності підрозділів 

Тема 11. Матеріальна відповідальність за результати роботи 

Тема 12. Внутрішня економічна діагностика й стратегія розвитку внутрішнього економічного механізму 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. Посібник / М.Г. Грещак, О.М. 

Гребешкова, О.С. Коцюба; за ред.. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2001. – 228с. 

2. Гриньов В.П. Організація та управління на підприємстві – Х., 2004. 

3. Круш П.В. Внутрішній економічний механізм підприємства. Навчальний посібник К.: – 2009, 206с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 44 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий модульний в кінці 7 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування…... 

16. Мова викладання: Українська. 
 
 
Завідувач кафедри                                        Н.Б. Кушнір, професор, к.е.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP 2; 

2. Name: Internal economic mechanism of the enterprise; 

3. Type: selective; 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree), 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 4; 

6. Semester when studying discipline: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 2,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Yakymchuk Tatyana Ivanivna, Senior Lecturer; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• substantiate the forms of internal economic governance; 

• calculate the performance indicators of the divisions and evaluate their use; 

• develop systems for stimulating the development and efficiency of subdivisions; 

• conduct an analysis of the activities of production units. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Economics of enterprises, Organization of production; 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Economic analysis, Enterprise 

Strategy; 

12. Content of the course: 

Theme 1. Subject, method and tasks of the course "Internal economic mechanism of the enterprise" 

Topic 2.Company as a complex open system 

Topic 3. Structure and forms of functioning of the internal economic mechanism 

Theme 4. Internal prices and methods of their formation 

Theme 5. Planning of activity of production units 

Theme 6. Development of the production program and its resource justification 

Theme 7. The composition of unit costs and the cost planning of individual products 

Theme 8. Profit in the internal planning system 

Topic 9. Monitoring and evaluation of subdivisions 

Topic 10. Mechanism of stimulation of subdivisions 

Topic 11. Material liability for the results of work 

Theme 12. Internal economic diagnostics and strategy of development of the internal economic mechanism 

13. Recommended editions: 

1. Greshchak M.G. Internal economic mechanism of the enterprise: Teach. Manual / M.G. Greshchak, O.M. 

Grebeshkova, O.S. Cockerel; for ed. M.G. Greschka - K.: KNEU, 2001. - 228s. 

2. Grinev VP Organization and management at the enterprise - Kh., 2004. 

3. Krush P.V. Internal economic mechanism of the enterprise. Tutorial K.: - 2009, 206c. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

30 years lectures, 16 hours practical lessons, 44 h. independent work. Together - 90 years. 

Methods: elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia .... 

15. Form and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

    Final Test (40 points): A written module exam at the end of the 7th semester. 

   Current control (60 points): testing, poll ... ... 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Department                                       N.B. Kushnir, professor, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


