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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА. 

Наприклад: Вміння використовувати знання та навички про структуру та 

принципи побудови внутрішнього економічного механізму підприємств; про 

закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємств 

та його нормативну базу; про планування, контроль, оцінку діяльності підрозділів. 

Вивчення практичної частини дисципліни засновано на виконанні ситуаційних 

групових та індивідуальних завдань щодо формування та діяльності підрозділів 

підприємств торгівлі ті виробництва, а також обговоренні дискусійних питань, на 

якому студенти мають змогу детально розглянути окремі аспекти діяльності таких 

підрозділів. 
 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: 

- «Економіка будівництва»; 

- «Економіка підприємства»; 

- «Мікроекономіка»; 

- «Підприємництво у будівництві»; 

- «Основи будівельної справи». 
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Компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- Здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 
- Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності; 

- Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур; 

- Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур; 

- Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових 

документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності; 

- Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

- Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів 

діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням 

ризиків; 

- Здатність розуміти правила та механізми формування системи звітності підприємств 

перед державними органами, збирати і обробляти статистичну інформацію, 

необхідну для управління будівельним підприємством. 

 

Програмні результати навчання: 

знати: 

- Базові поняття та категорійний апарат внутрішнього економічного механізму 

підприємства, прояви та форми його функціонування; 

- Особливості внутрішнього ціноутворення; 

- Особливості планування витрат і прибутків на підприємстві; 
- Базові аспекти механізму стимулювання діяльності підприємства, особливості їх 

контролю, шляхи впливу на їх величину. 
вміти: 

- Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

- Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; 

- Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати 

відповідальність за результати; 

- Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової 

держави; 

- Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для подальшого використання на практиці; 

- Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з 

урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів; 

- Вміти аналізувати соціально-економічні процеси у будівництві, проводити 

розрахунки кошторисів; 

- Знати правила та механізми формування системи звітності підприємств перед 

державними органами, вміти збирати і обробляти статистичну інформацію. 

володіти: 



- Методичним інструментарієм контролю та оцінки діяльності підприємства; 

- Принципами обґрунтування виробничих програм; 

- Навичками роботи з системою управління виробництвом. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п Назва тем 
Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

1 Значення внутрішнього економічного механізму 
підприємства в сучасних умовах 

2 

2 

4 

2 Виробничо-організаційна сфера внутрішнього 
економічного механізму підприємства 

2 4 

3 Структура функціонування внутрішнього 
економічного механізму підприємства 

2 

2 

4 

4 Принципи і форми функціонування внутрішнього 
економічного механізму підприємства 

2 4 

5 Внутрішні ціни та методи їх формування на 
підприємстві в сфері торгівлі та виробництва 

2 2 6 

6 Механізм господарювання в будівництві 4 2 6 

7 Використання біржового механізму в комерційній 
діяльності підприємств 

2 2 
 

8 Система та порядок внутрішньогосподарського 
планування на підприємстві 

2 2 6 

9 
Сутність, порядок розробки та методи оцінки 
продукції у виробничих програмах 

2 2 6 

10 Механізм управління витратами 2 2 4 

11 Методи планування прибутку 2 2 4 

12 Механізм управління кризовими ситуаціями 2 2 4 

13 Механізм управління рухом грошових коштів 2 2 4 

14 Мотиваційний механізм на підприємстві 2 
2 

4 

15 Контроль і оцінка діяльності підприємства 2 4 
 Всього 32 24 64 

 
Лекції, практичні заняття, завдання до практичних занять та тести розміщені у 

навчальній платформі Moodle . 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за 

навчальною дисципліною «Внутрішній економічний механізм підприємства» складає 60 

балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 
семестрі 

Курсова робота 1 12 20 

Усне опитування або письмовий експрес-контроль на 
практичних заняттях та лекціях 

кожне 
заняття 

24 40 
Виступ студентів при обговоренні питань на 
практичних заняттях 1 

Тестування 2 

Письмова доповідь 1 

Підсумковий контроль знань - іспит 1 24 40 

Разом  60 100 
 

 



З дисципліни передбачено виконання курсової роботи. Курсова робота з курсу 

складається трьох розділів за вихідними даними діючих будівельних підприємств: 

Розділ 1. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства  

Розділ 2. Внутрішньо виробничі фактори зниження собівартості  

Розділ 3. Фактори зниження собівартості 

Виконання курсової роботи передбачає розкриття практичних навичок з 

курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» і здійснюються на основі 

дослідження конспекту лекцій, матеріалів підручників; наукових публікацій; звітності 

підприємства. 

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи представлені в методичних 

вказівках [7]. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем 

(комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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