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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробнича практика студентів-магістрів спеціальності 8.03050701

«Маркетинг» є складовою частиною навчального процесу. Її головна мета -

підготовка студентів до самостійної роботи на підприємствах і в організаціях

різних галузей народного господарства та різних форм власності. Практика

спрямована на набуття студентами практичних умінь щодо діагностування стану

маркетингової діяльності підприємства і визначення напрямів її подальшого

розвитку з урахуванням реальних економічних задач, що вирішуються

підприємством.

Студенти проходять практику в індивідуальному порядку.

Тривалість практики 3 тижні.

Захист звітів з виробничої практики здійснюється протягом двох тижнів після

її закінчення.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Загальне організаційне керівництво практикою здійснює кафедра

маркетингу, а також деканат фінансово-економічного факультету.

Безпосереднє науково-методичне керівництво практикою проводиться

викладачами кафедри. Кафедра забезпечує студентів програмою практики,

методичними матеріалами, проводить інструктаж студентів перед їх від’їздом на

практику.

Організаційно-методичне керівництво за місцем проходження практики

здійснюється керівниками та спеціалістами даного підприємства на підставі

рішення керівника підприємства і його наказу. На підприємстві забезпечуються

необхідні умови для вивчення питань, визначених програмою практики.

Відповідальні за проведення практики від підприємства проводять інструктаж з

техніки безпеки, допомагають практикантам в одержанні та збиранні необхідних

матеріалів для написання звіту про проходження практики, контролюють

поточну роботу згідно з індивідуальним планом.



Під час проходження практики студент зобов’язаний виконати програму

практики. Для цього йому необхідно:

- ознайомитися з підприємством, його організаційною структурою і

структурою управління, виробничими процесами і організацією управління

ними;

- вивчити та проаналізувати роботу структурних підрозділів, відділів і служб;

- систематично вести щоденник;

- зібрати матеріал для написання звіту;

- виконувати розпорядження керівника практики від підприємства;

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства;

- оформити належним чином документ, що підтверджує прибуття і вибуття

студента із підприємства.

3. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

В процесі проходження практики студент зобов'язаний зібрати матеріал

для виконання дипломної роботи магістра. Для цього студенту необхідно:

- окреслити коло проблем, вирішення яких є актуальним для підприємства

в конкретних економічних умовах;

- зібрати і узагальнити необхідний фактичний матеріал, на основі якого

будуть виконуватися дослідження при підготовці магістерської роботи.

Програма виробничої практики передбачає виконання наступних заходів:

- оформлення необхідних документів, інструктаж з охороні праці;

- знайомство з базою практики: загальна характеристика підприємства,

його оргструктура, нормативно-правова база діяльності;

- збір, узагальнення і аналіз матеріалів з економічної діяльності

підприємства;

- збір, узагальнення і аналіз матеріалів з маркетингової діяльності

підприємства;

- виконання індивідуального завдання;



- підготовка звіту з виробничої практики;

- захист звіту з виробничої практики.

Для організації ефективної роботи під час виробничої парактики і

систематизації матеріалу доцільно разом з керівником практики від

піприємства розробити програму збору матеріалів. Така програма дозволить:

по-перше, в повному обсязі представити перелік матеріалів, достатніх для

аналізу, висновків і обґрунтування пропозицій; по-друге, правильно

розподілити час на збір і аналіз матеріалів, самостійних розрахунків і

додаткового вивчення літературних джерел.

Джерелами інформації на підприємстві, що може бути використана для

підготовки магістерської роботи, є плани і звіти з різних напрямків господарчої

діяльності, данні оперативного, статистичного, бухгалтерського обліку, інша

оперативна документація підприємства (акти, доповідні записки тощо).

В процесі збору і первинної обробки вихідної інформації слід звертати

увагу на кількісну відповідність аналогічних даних, що отримуються з різних

джерел (планових і статистичних форм, обґрунтувань розрахунків). Наявність

такої відповідності даних підтверджує їх достовірність. При обробці інформації

важливо використати отримані в університеті знання зі статистики,

економічному аналізу, комп’ютерної обробки даних.

При зборі та обробці матеріалів також необхідно звертати увагу на все

нове, що є в практиці господарювання і управління в даній галузі, передовий

досвід, зокрема закордонний, нормативні документи (закони, положення,

інструкції, стандарти тощо). Враховуючи ці матеріали, при підготовці звіту слід

дати оцінку стану маркетингової діяльності на підприємстві, виявити існуючі

недоліки і намітити можливі шляхи їх усунення.

Виконання індивідуального завдання під час виробничої практики має на

меті поглиблене вивчення існуючої на підприємстві проблемної ситуації в

маркетинговій діяльності, розв’язання якої стане предметом майбутнього

дослідження в магістерській роботі. Індивідуальне завдання студента

узгоджується з керівником практики від кафедри і конкретизується під час



проходження практики за участю керівника від підприємства.

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Рекомендується наступна структура звіту з виробничої практики:

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства і продукції, що ним випускається

(послуг, що надаються).

2. Організаційна структура маркетингу на підприємстві і взаємодія з іншими

підрозділами. Планування і контроль маркетингу.

3. Характеристика ринку, на якому працює підприємство, його динаміка і

тенденції розвитку.

4. Аналіз економічних показників діяльності підприємства за останні 3-5 років

(обсяг реалізації продукції, виробничі витрати, прибуток, рентабельність, витрати

на маркетинг тощо).

5. Аналіз маркетингових показників діяльності підприємства за останні 3-5

років (обсяги продажів по товарам і ринкам, частка ринку і динаміка її зміни)

6. Аналіз споживачів (загальна кількість і динаміка її зміни, структура

споживачів, особливості процесу прийняття рішення щодо покупки, скарги,

рекламації тощо).

7. Аналіз постачальників (загальна характеристика, умови закупок тощо).

8. Аналіз конкурентів (загальна характеристика, маркетингова активність,

конкуренті переваги).

9. Аналіз товарної політики (характеристика асортименту, його ширина і

глибина, частота оновлення асортименту, характеристика продукції, що була

виведена на ринок протягом останніх 3-5 років, частка нової продукції в обсягах

продажу, торгові марки і їх впізнаваність, сервіс і обслуговування).

10. Аналіз політики розподілу (канали розподілу, товарообіг, торгівельна

мережа, використання електронної торгівлі, партнерські програми тощо).

11. Аналіз політики ціноутворення (методи ціноутворення, що

використовуються на підприємстві, динаміка цін на продукцію за останні 3-5 років,

знижки, цінове стимулювання збуту тощо).



12. Аналіз комунікаційної діяльності (аналіз комунікаційних заходів за

останні 3-5 років, бюджет на комунікації, його структура і ефективність, участь у

виставках/ярмарках, PR-заходи, спонсорство, фірмовий стиль).

13. Потенційні проблеми маркетингової діяльності, що виявлені під час

проходження виробничої практики.

Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки

Звіт з виробничої практики слід виконувати на стандартних аркушах,

додержуючись полів: з усіх боків по 20 мм, шрифт - Times New Roman, інтервал

– 1,5, абзацний відступ – 10 мм.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізна, починаючи з титульного

аркуша (додаток А), але на титулі номер не ставиться.

Обсяг звіту повинен складати 30-40 стор. тексту комп’ютерного набору.

Звіт з виробничої практики повинен бути своєчасно переданий на

перевірку керівнику практики від кафедри.

За результатами перевірки звіту керівник приймає рішення про допуск до

захисту або повертає його студенту на доопрацювання у відповідності з

означеними зауваженнями.

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали завдання

практики, оформили звіт за встановленими вимогами і отримали позитивну

характеристику керівника від бази практики. Захист звіту проводиться у формі

доповіді.
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