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ВСТУП
Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною
процесу підготовки бакалаврів у вищих навчальних закладах і здійснюється
відповідно навчального плану зі спеціальності 075 «Маркетинг» і освітньопрофесійної програми. Вона проводиться на базах практики – підприємствах
різних форм власності.
Навчальним планом напряму підготовки зі спеціальності 075
"Маркетинг" передбачено для студентів 3 курсу у 6 семестрі проходження
виробничої практики тривалістю 4 тижня.
Основою виробничої практики є вивчення та аналіз відповідних
матеріалів об’єкту практики.
Процес професійної підготовки у ході виробничої практики об’єктивно є
найбільш активним у порівнянні з теоретичним навчанням.
Змістом виробничої практики є формування у студентів умінь і навичок,
які складають основу майбутньої професії.
Процес виробничої практики повинен здійснюватися на основі тісного
зв’язку теорії і практики. Практичні вміння та навички формуються на засадах
знань, які в процесі їх використання вдосконалюються, поглиблюються,
розширюються.
Ефективність виробничої практики у значній мірі залежить від стану баз
практики, а також вибору керівника практики на базі практики та умов роботи
практиканта.
Виробнича практика повинна максимально підготувати майбутніх
фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їх професійної підготовки,
забезпечити придбання навичок роботи у трудових колективах.
Професійна практична підготовка дає можливість вирішувати не тільки
навчальні питання, але й такі соціально-економічні, як одержання місця роботи
згідно своєї кваліфікації на підприємстві – базі практиці.
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1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Ціль виробничої практики - є формування у студентів основ професійної
майстерності відповідно до компетенцій бакалавра з маркетингу.
Завданнями практики є оволодіння студентами сучасними методами і
формами маркетингової діяльності, формування у студентів на основі
одержаних знань професійних умінь та навичок для прийняття самостійних
рішень в період конкретної роботи в реальних ринкових умовах, формування
потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх використовувати в
практичній діяльності.
Основними завданнями виробничої практики є:

опанувати систему умінь і набути навички щодо вирішення типових
завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального
закладу – бакалавр з маркетингу;

придбання професійних навичок керівника низового рівня
управління;

формування професійних вмінь і навичок маркетингу;

формування практичних навичок організаційно управлінської
діяльності щодо взаємовідносин з покупцями товарів;

формування навичок ділового спілкування.
Результатами виробничої практики є набуття студентами евристичних
компетенцій щодо роботи маркетолога та управління структурними
підрозділами підприємств на первинному рівні., операційними системами та
процесами в організаціях, підготовка звіту з практики.
У процесі практичного навчання студенти виконують такі типові
завдання:

за дорученням керівника збирають доступну інформацію,
здійснюють спостереження, обробляють матеріали;

розробляють анкети для опитування споживачів, проводять
анкетування під керівництвом викладачів, аналізують їх результати;

беруть участь в екскурсіях на підприємство;

розв’язують ситуаційні задачі і вправи на основі зібраних
фактичних матеріалів.
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2. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИРБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

№
Зміст практики
п/п
1
Інструктаж про організацію і проходження
ознайомчої на кафедрі. Індивідуальні консультації
з керівником ознайомчої практики
2
Оформлення документів і інструктаж щодо правил
внутрішнього розпорядку організації
3
Загальне ознайомлення з підприємством – об’єктом
практики
4
Аналіз стану та результатів окремих напрямів
діяльності підприємства – об’єкта практики
4.1. Планово-економічна діяльність підприємства
4.2. Управління обліково-фінансовою діяльністю
підприємства
4.3. Управління маркетинговою та логістичною
діяльністю підприємства
4.4.
Управління
інноваційною
діяльністю
підприємства
4.5. Управління персоналом
4.6.Стратегічне управління підприємством
4.7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства
5
Розробка пропозицій щодо удосконалення
діяльності підприємства
6
Виконання індивідуального завдання
7
Оформлення звіту з практики
8
Захист звіту з практики
Всього

Строк
виконання, днів
0,5

0,5
1
1
2
3
3
3
3
3
3
2
3
1
1
30
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ
3.1. Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання
програми практики забезпечують відповідні кафедри інституту університету.
Організаційні заходи, що забезпечують підготовку, порядок проведення і
контроль практики покладається на завідувачів кафедр.
3.2. Безпосередній контроль за організацію практики та за результати її
проведення покладається на директорів інститутів.
3.3. Методичне забезпечення практики складає:
− Положення про проведення практики студентів Університету;
− наскрізна та робоча програми практики студентів, підготовка яких
здійснюється за різними спеціальностями (спеціалізаціями);
− методичні рекомендації та матеріали до проходження практики для
студентів Університету.
3.4. Організаційне забезпечення практики складає:
− визначення баз практики;
− призначення керівників практики;
− розподіл студентів за базами практики;
− укладання договорів про проведення практики між Університетом та
підприємством, організацією, установою;
− направлення студентів на бази практики;
− повідомлення про прибуття студента на практику;
− підготовка форм звітної документації за результатами проведення
Практики.
3.5. Керівництво практикою студентів здійснюється двосторонньо:
керівником від Університету та керівником від бази практики.
3.6. Визначення базового підприємства здійснюється керівництвом
Університету відповідно до змісту, завдань практики на основі прямих
договорів із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх
організаційноправових форм і форм власності. За місцем розташування бази
практики можуть бути виїзними або проводитись у межах міста.
37. Студенти можуть самостійно, з дозволу керівника практики від
кафедри, підбирати для себе місце проходження практики. У разі погодження,
керівник практики від кафедри, готує проект індивідуального договору для
студента.
3.8. Договір із базою практики про її проведення укладає директор
інституту.
3.9. Договір, згідно зі встановленою формою, готується у двох
екземплярах: один – Університетський, другий – бази практики. Примірник
договору Університету зберігається у Навчально-науковому центрі, копія
договору зберігається на кафедрі (ДОДАТОК 1)
3.10. На основі договору студенти отримують направлення на
проходження практики, яке готує керівник практики від кафедри. Направлення
на практику оформляється в одному примірнику згідно з встановленою формою
та надається у Навчально-науковий центр для подальшого оформлення
(ДОДАТОК 2).
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3.11. У разі необхідності, на вимогу бази практики, студентам надаються
листи-клопотання на підприємство, в організацію чи установу про прийняття на
практику студентів. Листи оформлюються керівником практики від кафедри і
надаються в паперовому та електронному варіанті у Навчально-науковий центр
для подальшого оформлення.
3.12. Основним організаційно-методичним документом, що регламентує
діяльність студентів і керівників практики, є наскрізна програма практики.
Наскрізна програма відповідає Положенню про проведення практики.
3.13. Відповідальним за організацію і проведення практики є директор
інституту, який:
− здійснює керівництво навчально-методичним забезпеченням практики;
− інформує студентів про місце, строки проведення практики та форми
звітування;
− здійснює контроль за організацією та проведення практики, виконанням
програми практики, своєчасним складанням заліків і звітної документації за
підсумками практики;
− заслуховує звіти кафедр про проведення практики вченій раді
інституту.
314. Кафедра, що відповідає за підготовку та порядок проведення
переддипломної практики:
− розробляє програму практики і при необхідності доопрацьовує її, але не
рідше, ніж один раз на три роки;
− складає графіки розподілу студентів за базами практики, які до початку
практики подаються до навчально-наукового центру;
− розробляє тематику індивідуальних завдань на період проведення
практики (один раз на три роки);
− організовує проведення зборів студентів з питань практики за участю
керівників практики;
− здійснює керівництво і контроль за проведенням практики;
− повідомляє студентів про систему звітності з практики, яка затверджена
кафедрою;
− обговорює підсумки та аналізує виконання програм практики на
засіданнях кафедри;
− подає до деканатів та навчально-наукового центру звіти про проведення
практики з пропозиціями щодо удосконалення її організації.
3.15. До керівництва виробничою переддипломною практикою студентів
залучаються досвідчені викладачі кафедр, які брали безпосередню участь у
навчальному процесі, за яким проводиться виробнича переддипломна практика.
Керівник практики від кафедри несе відповідальність за:
- готовність баз практики та проводить при необхідності до прибуття
студентів-практикантів підготовчі заходи;
- розробку тематики індивідуальних завдань та узгоджує їх з керівником
практики від підприємства (організації, установи) з урахуванням особливостей
місця практики;
- проведення зі студентами інструктажу з охорони праці і техніки безпеки
із записом його в Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
студентів;
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- надання студентам необхідних документів (направлення, програму,
календарний план, методичні рекомендації щодо оформлення звітної
документації тощо);
- своєчасне прибуття студентів до місць практики;
- інформацію про систему звітності з практики;
- ознайомлення студентів з правилами внутрішнього трудового
розпорядку підприємства, установи та організації;
- виконання контрольних заходів у ході виконання програми практики та
строками її проведення;
- забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів під час
проходження практики та виконання студентами правил внутрішнього
трудового розпорядку;
- приймання захисту звітів студентів про практику у складі комісії, на
підставі чого атестує їх і виставляє оцінки в залікові книжки;
- загальне керівництво програмою практики;
- готовність та подачу письмового звіт про проведення та результати
практики завідувачу кафедри.
3.16. Керівник підприємства, яке є базою практики, відповідає за
ефективне виконання усіма зацікавленими особами програми практики.
Обов’язки керівників від бази практики зазначені в договорі на проведення
практики.
3.17. Студент, що проходить практику в конкретному підприємства,
відповідає за:
- до початку практики одержати від керівника практики від
навчального закладу направлення, методичні матеріали (методичні вказівки,
програму, щоденник практики (ДОДАТОК 3), індивідуальне завдання) та
консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
- своєчасно прибути на базу практики, повернути повідомлення про
прибуття на базу практики до Університету у триденний термін після
початку практики (ДОДАТОК 4);
- ознайомитись з робочою програмою практики та виконувати всі
завдання, передбачені програмою;
- розробити та затвердити у керівника практики індивідуальний план
проходження практики;
- пройти інструктаж з правил охорони праці і техніки безпеки,
поставивши підпис у Журналі реєстрація інструктажів з питань охорони
праці, та суворо дотримуватись правил охорони праці і техніки безпеки;
- вивчити правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства,
установи та організації, відповідально їх виконувати;
- нести відповідальність за виконану роботу на базі практики;
- підготувати, відповідно до вимог робочої програми практики, звітну
документацію та у визначений термін надати керівнику практики;
- своєчасно скласти залік з практики.
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4.ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
4.1. Загальне ознайомлення з підприємством – об’єктом практики
На початку практики студент ознайомлюється з метою та завданнями
практики, порядком її проведення, основними темами, з вимогами до
оформлення звітної документації.
Результатом такої роботи має стати відзекалення у звіті про проходження
виробничої бакалаврської практики наступних питань:
 характеристика статусу підприємства (термін створення, форма
власності, організаційно - правова форма господарювання, ступінь
самостійності, місія підприємства, права та обов’язки підприємства, сфера
діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності
підприємства тощо);
 характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства,
переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності);
 характер регулювання та контролю діяльності підприємства з боку
держави (виконавчих органів, міністерств, відомств), стан дотримання
державних вимог;
 характер управління діяльністю підприємства з боку власників (права
власників, органи управління та контролю: вищий орган управління
підприємством, орган нагляду та контрою за діяльністю підприємства,
періодичність їх зборів, характер питань, що розглядаються);
 характер організації управління маркетинговою (збутовою) діяльністю
підприємства
(організаційна
структура
управління
підприємством,
характеристика окремих структурних підрозділів, їх функціонального
призначення, прав, обов’язків, повноважень, характер регламентації діяльності
окремих працівників підприємства (контракти, посадові інструкції тощо);
 характеристика інструктивних, нормативних і методичних матеріалів,
які використовуються на підприємстві, їх якість та повнота.
4.2.Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності
підприємства – об’єкта практики
Джерелом інформації для проведення аналізу стану та результатів окремих
напрямів діяльності підприємства – об’єкта практики є планові і фактичні
показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність,
накази з особового складу, розпорядження, результати спостережень, опитувань і
обстежень та інших методів збору первинної інформації, які використовує студент
під час практики.
Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають
супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволять визначити
особливості управління персоналом у підприємстві, його тенденції, створити базу
для виявлення невикористаних резервів.
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4.2.1. Планово-економічна діяльність підприємства
Для економічної характеристики підприємства студенту необхідно
вивчити та представити у звіті основні економічні показники господарчої
діяльності в динаміці (у порівняльних цінах).
Провести аналіз результатів господарської діяльності підприємства на
основі форм річної фінансової та статистичної звітності.
Провести оцінку обсягів та динаміки найважливіших показників:
 обсягу та структури виробництва продукції (товарів, робіт, послуг);
 обсяги та склад основних засобів,
 обсяги і швидкість обороту товаро-матеріальних запасів,
 обсяги виручки від реалізації валового прибутку,
 джерела їх формування,
 обсяги та склад операційних витрат,
 фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування та
його складові,
 обсяги чистого прибутку і напрями його використання (таблиця 4.1,
таблиця 4.2).
Таблиця 4.1
Економічний паспорт підприємства
Показники
1
1. Роздрібний товарооборот у діючих
цінах
2. Валовий дохід без ПДВ
3. Рівень ВД
4. Витрати обігу
5. Рівень витрат обігу
6. Прибуток від реалізації
7. Інші операційні доходи
8. Прибуток від операційної діяльності
9. Інші доходи
10. Прибуток від звичайної діяльності до
оподаткування
11. Чистий прибуток від звичайної
діяльності
12. Відрахування у бюджет
13.
Середньоспискова
чисельність
робітників
14. Фонд оплати праці (ФОП)
15. Торгова площа
16. Товарообіг на 1 кв.м.торгової площі
17. Прибуток на 1 кв.м.торгової площі
18. Рентабельність оборотніх коштів
19. Обертальність оборотніх коштів

Од.
виміру
2
тис.грн.
тис.грн.
%
тис.грн.
%
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
чол.
тис.грн.
кв.м.
тис.грн.
тис.грн.
%
у днях

Поперед
-ній рік
3

Звітні
й рік
4

Відхилення
5

Темп
зміни
6
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Продовж. табл. 4.1
1
20. Товарообертальність
21. Продуктивність праці
22. Прибуток на 1 робітника
23. Товарообіг на 1 грн.ФОП
24. Прибуток на на 1 грн.ФОП
25. Середньомісячна заробітна платня

2
У днях
тис.грн.
тис.грн.
грн.
грн.
грн.

3

4

5

6



Таблиця 4.2
Система показників оцінки ефективності управління
Показники

Од.вим.

Поперед- Звіт- Відхиній рік
ній рік лення

I. Загальні показники ефективності
1. Ресурсовіддача
грн
2.Рентабельність ресурсів
%
I. Показники ефективності використання основних фондів
1. Фондовіддача
грн
2.Фондоємність
грн
3.Рентабельність основних коштів
%
4.Фондоозброєність
тис.грн.
5.Частка власних основних коштів
%
6.Частка інтенсивних факторів у використанні ОФ
%
II. Показники ефективності використання оборотних коштів
1.Частка власних оборотних коштів
%
2.Частка товарних запасів у власних оборотних
%
коштах
3. Рентабельність оборотних коштів
%
4.Оборотність оборотних коштів, у разах
у разах
5. Період обороту оборотних коштів, у днях
у днях
6.Оборотність власних оборотних коштів, у разах
у разах
7.Період обороту власних оборотних коштів, у днях у днях
8.Товарооборотність, у днях
у днях
9.Частка чинників у використанні оборотних
%
коштів
III. Показники ефективності використання трудових ресурсів
1.Продуктивність праці одного працівника
тис.грн.
2.Прибуток на одного працівника
грн
3.Товарообіг на 1 грн. ФОП
грн
4.Прибуток на 1 грн. ФОП
грн
5.Частка факторів у використанні коштів ФОП
%
6.Частка роздрібного товарообігу за рахунок росту
%
продуктивності праці
IV. Показники ефективності поточних витрат
1.Витратовіддача
грн
2.Витратоємкість
грн
3.Прибуток на 1 грн. поточних витрат
грн

Темп
зміни
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4.2.2. Управління обліково-фінансовою діяльністю підприємства
З метою характеристики документообігу за періодичністю та характером
взаємозв’язку з іншими структурними підрозділами доцільно заповнити
таблицю 4.3., тобто скласти перелік основних вихідних документів для
підприємства.
Таблиця 4.3
Перелік основних вихідних документів підприємства
№

Найменування документа

Який
підрозділ
готує

В який орган або
підрозділ
підприємства
подається

Періодичність
подання

1.

Для характеристики програмного забезпечення як одного з основних
елементів облікової системи підприємства з позиції створення базису для
здійснення фінансового аналізу необхідно здійснити оцінку використання
програмного забезпечення підприємства за допомогою 5-ти бальної шкали
оцінки, користуючись таблицею 4.4.
Таблиця 4.4.
Характеристика використання підприємством програмного забезпечення в
процесі управління
№

Найменування
програмного
продукту, що
використовується

Характеристика
програмного
продукту, що
використовується

Переваги
використання

Оцінка
Недоліки
використ
використанн
ання,
я
бали

1.

Студенту необхідно надати оцінку функціонування обліково-аналітичної
системи підприємства користуючись 5-ти бальною шкалою оцінки та таблицею
4.5. Зробіть висновки щодо переваг і недоліків функціонування обліковоаналітичної системи підприємства. функціонування обліково-аналітичної
системи підприємства
Таблиця 4.5
Оцінка функціонування обліково-аналітичної системи підприємства
№

Завдання обліково-аналітичної системи підприємства

1
1.

2
Аналіз діяльності підприємства за основними напрямами.
Облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі
бухгалтерського обліку з додаванням нефінансових показників.
Забезпечення задовільного стану платіжної і касової дисципліни.
Якісна організація грошового обороту.
Якість організації роботи щодо моніторингу взаєморозрахунків з
кредиторами.
Аналіз обсягів та забезпечення своєчасності сплати податків та
інших обов’язкових платежів.

2.
3.
4.
5.
6.

Оцінка вирішення
завдань, бали
3
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Продовження таблиці 4.5
1

2
Контроль за використанням матеріальних та нематеріальних
ресурсів, за правильним відображенням усіх господарських
7.
операцій на етапах планування, обліку та за достовірністю
аналітичних даних.
Планування діяльності підприємства, за основними видами:
8.
операційної, інвестиційної, фінансової, податкової, тощо.
Формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання
9. планової, облікової та
аналітичної інформації.
10. Загалом

3

Студенту необхідно здійснити аналіз структури фонду оплати праці
підприємства користуючись нестандартною комп’ютерною програмою, що
надана в таблиці 4.6. Зробіть висновки щодо оптимальності структури фонду
оплати праці підприємства.
Таблиця 4.6.
Комп’ютерна програма аналізу структури фонду оплати праці підприємств
Форма матеріальних виплат
Фонд основної заробітної
плати
Фонд додаткової заробітної
плати
- надбавки та доплати до
тарифних ставок та посадових
окладів
- премії та винагороди, що
носять систематичний
характер
Заохочувальні та
компенсаційні виплати

Показники, тис.грн.
Попередній рік
Звітній рік
Кількісний
Кількісний
%
%
показник
показник
=B4/B13*
=D4/D13*
В4
D4
100
100
=B5/B13*
100

D5

=D5/D13*
100

=D5/B5
*100

В6

=B6/B13*
100

D6

=D6/D13*
100

=D6/B6
*100

В7

=B7/B13*
100

D7

=D7/D13*
100

=D7/B7
*100

В8

=B8/B13*
100
=B9/B13*
100
=B10/B13
*100
=B11/B13
*100

=D8/D13*
100
=D9/D13*
100
=D10/D13
*100
=D11/D13
*100

=D8/B8
*100
=D9/B9
*100
=D10/B
10*100
=D11/B
11*100

В9

- соціальні пільги

В10

Всього ФОП

=D4/B4
*100

В5

- матеріальна допомога

Оплата за невідпрацьований
час
Натуральна оплата праці,
нарахована продукцією, що
дозволена до виплати
працівникам

Темп
змін, %

В11

D8
D9
D10
D11

В12

=B12/B13
*100

D12

=D12/D13
*100

=D12/B
12*100

=СУММ
(B4:B12)

=СУММ
(C4:C12)

=СУММ
(D4:D12)

=СУММ
(E4:E12)

=D13/B
13*100
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Студент повинен здійснити аналіз організації роботи щодо моніторингу
взаєморозрахунків з кредиторами, визначити наявність заборгованості по
розрахунках.
Студент повинен викласти, посилаючись на законодавчі та інструктивні
матеріали, що діють на підприємстві з 1 січня поточного року, систему
податкових та інших обов’язкових платежів (таблиця 4.7). Зробити висновки
про повноту і своєчасність здійснення податкових та інших обов’язкових
платежів підприємством.
Таблиця 4.7
Структура податкових та інших платежів підприємства, тис. грн.

№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Найменування показників

2

базовий рік
Належ
ить
Фактич
внести
но
згідно внесен
розрах
о
унку
3
4

звітний рік
Належ
итьвне
сти
згідно
розрах
унку
5

Фактич
но
внесен
о
6

базовий рік у
% до
звітного
року

7

Акцизний збір
Плата за землю
Податок на прибуток
Податок на додану вартість
Плата за використання
природних ресурсів
Плата за воду
Податок з власників
транспортних засобів
Рентні платежі
Податок на прибутки фізичних
осіб
Місцеві податки і збори
Інші податки и збори

На основі даних про фінансові ресурси підприємства студенту необхідно
здійснити горизонтальний і вертикальний аналіз структури балансу
підприємства за прикладом, що наведений у таблицях 4.8 і 4.9.
Горизонтальний аналіз полягає у співставленні фінансових даних
підприємства за два періоди у відносному та абсолютному вимірюваннях.
Вертикальний аналіз балансу дозволяє зробити висновок про структуру
балансу в поточному стані, а також проаналізувати динаміку цієї структури.
Технологія вертикального аналізу полягає у тому, що загальну суму балансу
приймають за 100% і кожну статтю фінансової звітності представляють у
вигляді процентної частки від прийнятого базового значення.
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Таблиця 4.8
Горизонтальний аналіз балансу підприємства
Вартість на
Вартість на
початок року, кінець року,
тис.грн
тис.грн
Активи
Основні засоби

Показники

Основні засоби, первинна вартість
Основні засоби, кінцева вартість
Нематеріальні активи, первинна вартість
Нематеріальні активи, кінцева вартість
Незавершене будівництво
Необоротні активи, всього
Оборотні засоби
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Грошові кошти, в нац. валюті
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками
Інша поточна дебіторська заборгованість
Інші оборотні активи
Оборотні активи, всього
Активи, всього
Пасиви
Власний капітал
Статутний капітал
Інший додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
Власний капітал, всього
Довгострокова заборгованість
Облігації до оплати
Довгостроковий банківський кредит
Довгострокова заборгованість, всього
Короткострокова заборгованість
Кредиторська заборгованість
Поточні зобов’язання за розрахунками
Інші зобов’язання
Банківська позика
Заборгованість за податками
Короткострокова заборгованість, всього
Пасиви, всього

Абсолютне
відхилення,
тис.грн.

Відносне
відхилення, %
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Таблиця 4.9
Вертикальний аналіз балансу підприємства
Вартість на
Вартість на
початок року, кінець року,
тис.грн
тис.грн
Активи
Основні засоби

Показники

Частка у % до
суми балансу на
початок року

Частка у % до
суми балансу на
кінець року

Основні засоби, первинна вартість
Основні засоби, залишкова вартість
Нематеріальні активи, первинна
вартість
Нематеріальні активи, залишкова
вартість
Незавершене будівництво
Необоротні активи, всього
Оборотні засоби
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Грошові кошти, в нац. валюті
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Інші оборотні активи
Оборотні активи, всього
Активи, всього
Пасиви
Власний капітал
Статутний капітал
Інший додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
Власний капітал, всього
Короткострокова заборгованість
Кредиторська заборгованість
Поточні зобов’язання за розрахунками
Інші зобов’язання
Банківська позика
Короткострокові заборгованості, всього
Пасиви, всього

Студенту слід здійснити оцінку фінансово-майнового стану підприємства і
аналіз фінансових показників користуючись таблицями 4.10 -4.11 та оцінку
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рівня загрози банкрутства підприємства на основі розрахунку коефіцієнту
фінансування важколіквідних активів (таблиця 4.12).
Комп’ютерна
підприємств
Показники

програма

розрахунку

основних

Характеристика тренду

Тренд
є
стабільним,
відхилення не перевищує 5%
Тренд
є
стабільним,
Власний капітал
відхилення не перевищує 5%
Чистий
Тренд
є
стабільним,
прибуток
відхилення не перевищує 3%
Рентабельність
Тренд
є
стабільним,
активів
відхилення не перевищує 1%
Рентабельність
Тренд
є
стабільним,
капіталу
відхилення не перевищує 1%
Достатність
Тренд
є
стабільним,
капіталу
відхилення не перевищує 1%
Прибуток на 1 Тренд
є
стабільним,
працівника
відхилення не перевищує 3%
Активи

якщо
якщо
якщо
якщо
якщо
якщо
якщо

Таблиця 4.10
показників діяльності

Назва підприємства
Поперед Звітній
% змін
ній рік
рік
=C3/D3*100
C3
D3
% %-100%%
=C4/D4*100
C4
D4
%-100%
=C5/D5*100
C5
D5
%-100%
=C5/C3* =D5/D3 =C6/D6*100
100
*100
%-100%
=C5/C4* =D5/D4 =C7/D7*100
100
*100
%-100%
=C8/D8*100
=C4/C3 =D4/D3
%-100%
=C12/D12*10
C12
D12
0%-100%

Таблиця 4.11
Аналіз показників фінансового стану
Показники
1. Коефiцiєнти лiквiдностi:
1.1.Загальний (коефiцiєнт покриття) Не менше
1.2.Термiнової лiквiдностi (промiжний К покриття)
1.3. Абсолютної лiквiдностi
2. Чистий оборотний капiтал (тис.грн.)
3.Коефiцiєнт фiнансування
4. Коефiцiєнт автономiї:
5.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi
6. Частка необоротних активiв в загальнiй сумi активiв
7.Коефiцiєнт маневреностi ВК

Поперед
ній рік

Звітні
й рік

Оптим. знач.
1.0 - 2.0
Не менше 0.7 - 0.8
Не менше 0.2 - 0.25
>0
0.5 Не >1
Не менше 0.5
Не менше 0.5
>0
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Таблиця 4.12
Результати оцінки рівня загрози банкрутства підприємства на основі розрахунку
коефіцієнту фінансування важко ліквідних активів
Показники

Результати розрахунків
Значення
Вірогідніст
ь
банкрутств
а

Середня вартість позаобігових активів (ПА)
Середня сума поточних запасів товарно-матеріальних
цінностей (Зт)
Середня сума власного капіталу (ВК)
Середня сума довгострокових банківських кредитів (Бд)
Середня сума короткострокових банківських кредитів (Бк)
Коефіцієнт фінансування важколіквідних активів
ПА+Зт<ВК+Бд+
Бк

(висока,
середня,
низька)

4.2.3. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприємства
Для аналізу кількісного та якісного складу фахівців маркетингової
(комерційної) служби підприємства слід побудувати такі таблиці (табл. 4.13,
табл. 4.14)
Таблиця 4.13
Організація маркетингової (комерційної) діяльності на підприємстві
Значення показника
Показники
1. Чисельність робітників апарату управління, чол.
2. Чисельність робітників маркетингової (комерційної) служби, чол.
3. Частка робітників маркетингової (комерційної) служби в
загальній чисельності апарату управління, %
4. Коефіцієнт повноти охоплення функцій
5. Коефіцієнт дублювання функцій

Таблиця 4.14
Характеристика робітників маркетингової (комерційної) служби
підприємства
Посада

Вік

Стаж роботи
На
даному
Усього
підприємс
тві

Спеціальність

Наявність
маркетингов
ої підготовки

1.
2.
…
n.

На підставі вивчення нормативних документів, які регламентують
діяльність маркетингової (комерційної) служби підприємства, студенту
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необхідно проаналізувати ступень виконання функціональних обов’язків (табл.
4.15). при оцінці використовується наступна шкала оцінок:
1 бал –функція практично не виконується,
2 бали – погано виконується функція,
3 бали – середній ступінь виконання функції,
4 бали – добре виконується функція,
5 балів – дуже добре виконується функція.
Таблиця 4.15
Оцінка ступеня виконання функціональних обов’язків
комерційного відділу
Бали
Функції комерційного відділу
1 2 3 4 5
1. Аналіз і прогнозування основних чинників, що складають
кон’юнктуру потенційних ринків збуту продукції
2. Дослідження і аналіз споживчих властивостей продукції і збір
інформації про задоволеність ними покупців
3. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства
4. Розробка прогнозів по розміру платоспроможного попиту на нову і
продукцію, що серійно випускається
5. Розробка коротко-, середньо- і довгострокових стратегій збуту
6. Координація і узгодження дій усіх функціональних відділів для
розробки єдиної комерційної політики
7. Систематизація й аналіз усієї комерційно-економічної і
маркетингової інформації
8. Визначення питомої ваги продукції основних конкурентів у
загальному обсязі збуту на даному ринку
9. Дослідження структури, складу й організації роботи збутової
мережі, що обслуговує даний ринок
10. Організація зворотного зв’язку зі споживачами
11. Участь у розгляді і задоволенні претензій і рекламацій, що
надійшли від споживачів, на реалізовану продукцію і контроль
12. Визначення можливостей центральних і регіональних рекламних
агентств і комбінатів торгової реклами і розробка пропозицій по
притягненню їх до реклами продукції підприємства
13. Організація участі фірми у виставках, ярмарках, виставкахпродажах, їх підготування.
14. Дослідження і аналіз ефективності форм постачання продукції.
15. Аналіз стану реалізації продукції підприємства, виявлення
продукції, що не має достатнього збуту
16. Формування нових споживачів із метою розширення ринку і
пошук нових фірм застосування продукції, що пропонується
17. Розробка пропозицій по стимулюванню збуту продукції
18. Забезпечення успішної комерційної діяльності підприємства по
збуту продукції
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Продовження табл. 4.15
19. Проведення заходів щодо ліквідації необґрунтованих витрат по
збуту продукції
20. Аналіз мотивів певного ставлення споживачів до продукції, що їм
пропонується
21. Упорядкування переліку продукції по залишкам, які відстають від
графіку
РАЗОМ

При вивченні організації маркетингової та комерційної діяльності слід
розглянути виконання маркетингових функцій, тобто проаналізувати ступінь
використання маркетингових елементів в діяльності підприємств, розподілених
за чотирма основним функціям маркетингу. Результати дослідження елементів
маркетингової діяльності відображені в таблицях 4.16 – 4.19.
Таблиця 4.16
Використання маркетингових елементів в дослідницькій функції маркетингу в
підприємстві
Маркетингові елементи

1. Збір та обробка інформації в економічній, торговельній,
виробничій, споживчій, товарній, збутовій і рекламних
сферах
2. Вивчення ринку та його кон'юнктури
3. Вивчення потреб і попиту населення
4. Дослідження конкурентоспроможності товарів різних
товаровиробників
5. Вивчення мотивації покупок, закономірностей
поведінки покупців на ринку
6. Оцінка і прогнозування купівельного попиту
7. Типологія споживачів і сегментація ринку
Разом бали

Оцінка в балах
ВикорисВикорисНе
товуються товуються викорисповністю
частково
товуються
3 бали
2 бали
1 бал
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Таблиця 4.17
Використання маркетингових елементів в управлінні асортиментом та
якістю товарів в підприємстві

Маркетингові елементи

1
1. Вплив на промисловість з метою поліпшення
асортименту та якості товарів, що виробляються
2. Вивчення реакції ринку на новий товар і можливості
його реалізації
3. Розробка пропозицій з відновлення та вдосконалення
асортименту товарів з урахуванням запитів споживачів
4. Формування обґрунтованих заявок і замовлень на
виробництво і постачання товарів
5. Участь у формуванні асортиментної політики
товаровиробників, з урахуванням ЖЦВ
6. Участь в атестуванні продукції, контроль її якості
7. Аналіз інформації про якість і асортимент товарів, що
реалізуються, отриманої по каналах зворотного зв'язку
8. Формування торговельного асортименту
9. Облік загальних і спеціальних факторів, що впливають
на формування асортименту
10. Аналіз купівельних переваг по відношенню до
асортименту і якості
11. Виявлення і вивчення джерел надходження і
постачальників товарів
12. Закупівля товарів з урахуванням споживчих
властивостей, цін, тривалості характеристик,
конкурентоспроможності
13. Закупівля товарів безпосередньо у виробників, на
товарних біржах, аукціонах, оптових ярмарках
14. Облік і контроль закупівлі
15. Пошук нових джерел закупівлі товарів
16. Ведення обліку і вивчення конкретних постачальників
Разом бали

Оцінка в балах
Викорис Викорис Не
-товую- -товую- використься
ться
товують
повніст
частково ся
ю
3 бали
2 бали
1 бал
2
3
4
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Таблиця 4.18
Використання маркетингових елементів в управлінні збутом та розподілом у
підприємстві
Оцінка в балах

Маркетингові елементи

Використовуються
повністю
3 бали

Використовуються
частково
2 бали

Не
використовуються
1 бал

1. Реалізація товарів
2. Планування товарообігу в асортиментному розрізі
3. Маневрування товарними ресурсами
4. Надання додаткових послуг
5. Транспортування
6. Складування
7. Здійснення правової та претензійної роботи
8. Управління товарними запасами
9. Вибір каналів товароруху
10. Прогнозування обсягів збуту
11. Аналіз збуту
12. Підготовка фінансового кошторису збуту
13. Планування та здійснення планів організації
продажу
14. Організація торговельної комунікації
15. Підготовка прогнозів кон'юнктури
Разом бали

Таблиця 4.19
Використання маркетингових елементів в управлінні рекламою та
стимулюванням збуту в підприємстві
Оцінка в балах
Маркетингові елементи

Використо
вуються
повністю
3 бали

Використо
вуються
частково
2 бали

Не
використо
вуються
1 бал

1. Рекламна діяльність
2. Стимулювання робітників збуту
3. Стимулювання попиту покупців
Разом бали

Студент повинен навчитися працювати з фіксованою інформацією, з
довідковою літературою, вивчити систему інформаційного забезпечення
процесу управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприємства,
розробити перелік джерел первинної і вторинної інформації, що
використовується на підприємстві (табл. 4.20), вивчити використання сучасних
інформаційних технологій, визначити перелік задач, що вирішуються за
допомогою програмного забезпечення в маркетинговій (комерційній) службі
підприємства.
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Таблиця 4.20
Перелік первинної і вторинної інформації підприємства
Первинна інформація
1. ……..
2. ……..
3. ……..

Вторинна інформація
Зовнішня інформація
1. ……..
2. ……..
3. ……..

Внутрішня інформація
1. ……..
2. ……..
3. ……..

Студент також повинен скласти перелік програмного забезпечення, яке
використовують фахівці підприємства при здійсненні маркетингової або
логістичної діяльності (табл. 4.21).
Таблиця 4.21
Перелік програмного забезпечення підприємства
Назва програми

Підрозділ (фахівець), який
користується

Управлінські задачі, які вирішуються за
допомогою програми

1. ……..
2. ……..
3. ……..

Для успішної роботи підприємству необхідне ефективне планування
оптимальних господарських зв'язків і забезпечення оптимальних умов роботи з
постачальниками. В процесі проходження практики студенту необхідно
визначити основних постачальників товарів на підприємство (табл. 4.22),
вивчити процес їх пошуку, оцінки та вибору, розглянути порядок та умови
укладання угод, провести оцінку якості роботи з формування матеріальних
(товарних) ресурсів (частота закупівлі, розміри разової закупівлі, обстеження
наявності товарів).
Таблиця 4.22
Перелік основних постачальників підприємства
Найменування
постачальника

Ви
Місцезнаход
продукції,
ження
що
постачальни
поставляєтьс
ка
я

Характер
господарськ
их зв’язків

Частота
закупівлі,
розміри
разової
закупівлі

Форма
розрахунків
з
постачальни
ками

1. ……
2. ……
……
n ……

З огляду на різноманіття постачальників товарів, для їх дослідження студенту
необхідно здійснити класифікацію за різними ознаками: функціональною,
територіальною, формами власності. З цією метою необхідно побудувати
відповідні угруповання, а потім досліджувати їх динаміку (таблиця 4.23).
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Таблиця 4.23
Групування підприємств-постачальників
Кількість
Кількість
постачальників у постачальників у
попередньому
звітному році
Групи постачальників
році
число частка, число частка,
%
%
Групи постачальників за місцезнаходженням
1. Постачальники, розташовані в Україні
1.1. у районі діяльності нашого підприємства
1.2. за межами району діяльності нашого
підприємства
2. Постачальники з країн СНД
3. Постачальники з інших закордонних країн
РАЗОМ:
Групи постачальників за формами власності
1. Державні підприємства
2. Колективні підприємства
2.1. Господарчі товариства
2.1.1. Акціонерні товариства
2.1.2. Товариства з обмеженою відповідальністю
2.2. Орендні підприємства
2.3. Кооперативні підприємства
3. Спільні підприємства
4.Приватні підприємства
РАЗОМ:
Групи постачальників за тривалістю господарських зв’язків
1. Разові угоди
2. Договори постачання на період до 1 року
3. Договори постачання на період 1 рік і більш
РАЗОМ:
Групи постачальників за формами розрахунків
1. 100% передоплата
2. Часткова передоплата
3. Оплата після реалізації товарів
РАЗОМ:
100,0
100,0

Студенту слід звернути увагу, що важливе значення при роботі з
постачальниками має правильний вибір постачальника. При
виборі
постачальників дуже важливо глибоко і всебічно дослідити їх діяльність,
вивчити їхній потенціал для того, щоб установити ділові контакти на
тривалий термін, які будуть забезпечувати підприємству стабільне постачання
товарів. Вибір постачальника необхідно починати з аналізу матеріальних
потреб підприємства і можливостей задовольняти їх на ринку.
Кількісні показники конкурентоспроможності підприємств наведена в
таблиці 4.24.
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Таблиця 4.24
Система кількісних показників конкурентоспроможності підприємствконкурентів
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показники
Ринкова частка
Обсяг продажу
Чистий прибуток
Рентабельність
Рівень витрат
Товарооборотність
Продуктивність праці

8. Ресурсовіддача

Од. виміру Підприємство 1 Підприємство 2

Відхилення
(+;-)

%
тис.грн.
тис.грн.
%
%
дні
тис.грн./
чол..
тис.грн.

Студенту слід звернути увагу, що кількісним показникам необхідно
привласнити відповідну кількість балів на основі шкали оцінок показників
конкурентоспроможності.
Якісним показниками конкурентоспроможності (табл. 4.25) відразу
дається експертна оцінка в балах.
Таблиця 4.25
Експертні оцінки кількісних показників конкурентоспроможності
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Показники
Широта асортименту
Частка товарів «ринкової новизни»
Якість товарів
Ціна товарів
Рівень сучасності обладнання
Управління товарними запасами
Додаткові послуги
Розміщення підприємства
Якість обслуговування покупців
Стимулювання збуту
Рекламна політика
Імідж фірми

Підприємство 1

За результатами аналізу студенту необхідно
діяльності підприємств-конкурентів (табл. 4.26)

Підприємство 2

розробити

профіль
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Таблиця 4.26
Профіль діяльності підприємств – конкурентів
Показники

Підприємство 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Ринкова частка
2. Обсяг продажу
3. Чистий прибуток
4. Рентабельність
5. Рівень витрат обігу
6. Товарооборотність
7. Продуктивність праці
7. Ресурсовіддача
9. Широта асортименту
10. Частка товарів
«ринкової новизни»
11. Якість товарів
12. Ціна товарів
13.
Рівень
сучасності
обладнання
14. Управління товарними
запасами
15. Додаткові послуги
16.
Розміщення
підприємства
17. Якість обслуговування
покупців
18. Стимулювання збуту
19. Рекламна політика
20. Імідж фірми
Разом

Підприємство 2
1
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

Для одержання відносної оцінки студенту необхідно з оцінки
діяльності досліджуваного підприємства за кожним показником таблиці
«Профіль діяльності підприємств-конкурентів» відрахувати оцінку діяльності
конкурента.
Отримані результати слід відобразити в таблиці «Профіль
полярностей підприємств-конкурентів» (табл. 4.27), в якій дані, що мають
знак «+» свідчать про сильні сторони досліджуваного підприємства, а дані,
що мають знак «-» відповідно про його слабкі сторони. Діапазон (-2 до +2) є
зоною приблизної рівності.

1
0
+
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Таблиця 4.27
Профіль полярності підприємств – конкурентів
Показники

Бали

9

8 7 6 5 4 3

+

2 1 0 1 2 3

4 5 6 7 8

1. Ринкова частка
2. Обсяг продажу
3. Чистий прибуток
4. Рентабельність
5. Рівень витрат обігу
6. Товарооборотність
7. Продуктивність праці
7. Ресурсовіддача
9. Широта асортименту
10. Частка товарів
«ринкової новизни»
11. Якість товарів
12. Ціна товарів
13.
Рівень
сучасності
обладнання
14. Управління товарними
запасами
15. Додаткові послуги
16.
Розміщення
підприємства
17. Якість обслуговування
покупців
18. Стимулювання збуту
19. Рекламна політика
20. Імідж фірми

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

При дослідженні споживачів студент повинен, використовуючи власні
спостереження та метод анкетування, виявити основні характеристики
споживачів, мотиви, що збуджують їх приймати рішення щодо купівлі товарів,
ступінь їх впливу на діяльність підприємства.
На підставі одержаної інформації доцільно скласти профіль покупців,
який може мати такі характеристики: географічне місце розташування
покупців; демографічні характеристики покупців (положення в суспільстві,
стиль поведінки, вподобання, звички); відношення покупців до продукту (чому
він купує продукт, як він його оцінює і т.п.); торговельна сила покупця (рівень
інформованості, чутливість до ціни, до засобів стимулювання, орієнтація на
певну торгову марку, фінансовий стан і т.п.) (таблиця 4.28).
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Таблиця 4.28
Профіль покупців підприємства
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Характеристика покупців і критерії
їхньої оцінки

Тип покупців
Чоловіки
до 5% 10більш
опита 50%
50%
них
опита опита
них
них

Жінки
до 5% 10опита 50%
них
опита
них

більш
50%
опита
них

Вік:
- до 18 років
- 18 – 25 років
- 25 – 40 років
- більш 40 років
Освіта:
- вища
- незакінчена вища
- середня спеціальна
- середня
Родинний стан:
- знаходяться в шлюбі
- не знаходяться в шлюбі
Фінансове становище:
- нижче середнього рівня
- середній рівень
- вище за середнє
Мотив покупки:
- раціональний
- емоційний
Домінуючий фактор:
- мода
- якість
- марка
- ціна
Ступінь зміни потреб:
- постійні
- змінюються незначно
- значно змінюються
Чутливість покупців до заходів
стимулювання збуту:
- дуже чутливі
- незначно чутливі
- не чутливі

Студент повинен звернути увагу на те, що для підприємств особливе
значення має вивчення впливу різних комерційних стимулів на процес покупки
товарів. По кожній характеристиці слід установити три рівні значимості:
важливо (значимість дорівнює одиниці), бажане (значимість – 0,5), значення не
має (значимість – 0,1).
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Анкетні опитування такого роду дозволять визначити вплив
характеристик товару на процес вибору конкретного товару (табл. 4.29)
Таблиця 4.29
Оцінка впливу факторів на процес здійснення покупки у підприємстві
Значимість факторів (ступінь
задоволеності)
значення
важливо
бажане
не має
(висока) (середня)
(низька)
1
0,5
0,1

Фактори

Загаль
на
сума,
балів

Займа
не
місце

1.
Ціна товарів
2.
Якість
3.
Стабільність асортименту
4.
Ширина асортименту
5.
Упаковка
6.
Престижність фірми-виробника
7.
Рекламна підтримка з боку
продавця
8.
Сервісні послуги, пропоновані
продавцем
9.
Зручне місцерозташування
10. Імідж
торговельного
підприємства

В процесі проходження практики студенту слід звернути увагу на
організацію логістичної діяльності на підприємстві. З цією метою спочатку
необхідно надати характеристику складської мережі (табл. 4.30).
Таблиця 4.30
Склад і характеристика складського господарства підприємства
Найменування
складів та їх
спеціалізація

Складська
площа, м2

Складський
обсяг, м3

Чисельність
робітників,
осіб

Рівень
механізації,
%

Наявність
під’їзних
залізничних
колій

1.
2.
…

Крім того, студент повинен визначити спосіб транспортування товарів на
шляху руху товарного потоку від виробника до підприємства, визначити
систему складування, розглянути умови збереження товарів на складі,
визначити яким чином здійснюється перевірка товарів до продажу.
Студенту слід розглянути практику вибору транспортного засобу,
скільки це впливає на рівень ціни товару, своєчасність його доставки і рівень
якості товару в момент прибуття в пункт призначення, а все це в остаточному
підсумку позначається на ступені задоволення запитів покупців.
Переміщення товарних потоків у логістичному ланцюзі неможливо без
концентрації на підприємствах необхідних запасів, для збереження яких
призначене складське господарство.
У зв'язку з цим студенту слід провести оцінку системи складування з
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використанням методу експертних оцінок по 5-ти бальній шкалі (табл. 4.31).
Таблиця 4.31
Оцінка раціональності системи складування на підприємстві
Критерії оцінки системи складування

Оцінка в балах

1. Використання оптимальних видів і розмірів товароносіїв, на яких
формується складська вантажна одиниця
2. Ступінь використання складських площ і об’ємів
3. Пропускна спроможність систем збереження й обробки на складах
4. Умови збереження продукції на складах
5. Ступінь забезпеченості технологічним устаткуванням
6. Рівень механізації й автоматизації складських робіт
7. Рівень організації технології складських робіт з виконання
логістичних операцій
8. Оптимальність системи комплектації
9. Наявність інформаційних систем управління товарними потоками на
складах
Середня оцінка

Використовувана система складування є усього лише елементом системи
більш високого рівня логістичного ланцюга, що і формує основні технічні
вимоги до складської системи, установлює цілі і критерії її оптимального
функціонування. У зв'язку з цим варто проаналізувати якість логістичного
процесу на підприємствах з використанням експертного методу по 5-ти бальній
шкалі оцінки (таблиця 4.32)
Таблиця 4.32
Оцінка якості логістичного процесу у підприємстві
Логістичні операції на складі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оцінка в балах

Доставка готової продукції на склад
Контроль за постачаннями товарів
Розвантаження і приймання товарів
Внутріскладське транспортування товарів
Складування і збереження товарів
Транспортування й експедиція замовлених товарів
Збір і доставка порожніх товароносіїв
Контроль за виконанням замовлень товарів
Інформаційне обслуговування складу
Середня оцінка

Правильна організація збереження товарів дозволяє скоротити товарні
втрати, забезпечує залучення в оборот максимальної кількості товарів, а також
сприяє скороченню витрат обігу. У зв'язку з цим необхідний аналіз умов
збереження товарів у досліджуваних підприємствах (таблиця 4.33).
Оцінка умов збереження повинна здійснюватися експертним методом з
використанням 5-ти бальної шкали оцінки.
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Таблиця 4.33
Оцінка умов збереження у підприємстві
Оцінка в балах

Критерії
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

3

4

5

Температурний режим
Відносна вологість повітря
Освітлення і вентиляція
Дотримання товарного сусідства
Закріплення постійних місць за товаром
Забезпечення матеріальної відповідальності
Проведення санітарно-технічних заходів
Середня оцінка

У процесі вивчення маркетингової (комерційної) діяльності підприємства
студенту слід звернути увагу на систему просування товарів, тобто
проаналізувати рекламну діяльність, вивчити методи стимулювання попиту,
здійснення заходів пабліситі та паблік рилейшнз.
Для оцінки рекламної діяльності підприємства студент повинен вивчити
засоби реклами, що використовуються на підприємстві та оцінити ступінь їх
використання (табл. 4.34) за 5-ти бальною шкалою оцінки: від 1 балу (дуже
слабке використання засобу реклами) до 5-ти балів (дуже добре використання
засобу реклами)
Таблиця 4.34
Оцінка використання засобів реклами на підприємстві
Групи засобів
реклами
Друковані
Декоративні
Предметні
Акустичні
Екранні та комп’ютеризовані
Транспортні

Засоби реклами
Газети, журнали, проспекти, каталоги,
брошури, рекламні листки
Вітринна реклама, світова,
демонстраційна, панно
Рекламні подарунки, сувеніри
Музична реклама, радіо реклама
Відеороліки, Інтернет-реклама,
рекламні фільми, ТВ-канали
Внутрішня, зовнішня
Загальна оцінка

Коефіцієнт
вагомості

Експертна
оцінка

Зважена
оцінка

0,23
0,15
0,10
0,20
0,22
0,10
1,00

Аналогічним чином студенту необхідно здійснити оцінку використання
засобів стимулювання збуту у розрізі заходів щодо покупців, постачальників та
персоналу (табл. 4.35).
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Таблиця 4.35
Оцінка використання засобів стимулювання збуту на підприємстві
Напрямки
СТИЗ

Коефіцієн
т
вагомості

Засоби стимулювання збуту

Цінове стимулювання покупців
Кредит покупцям в різних формах
Випуск купонів, які надають власникам
право на знижку при купівлі
конкретного товару
Споживачі
Презентація нових товарів для
потенційних споживачів
Ігри та лотереї
Спеціалізована реклама, розміщена на
різних засобах
Разом
Постачання зразків товарів для
пробного продажу
Постачаль Організація конкурсів, ділових ігор
ники
Спільна організація виставокдемонстрацій товарів
Сумісне проведення рекламних акцій
Разом
Грошові винагороди, премії
Додаткові дні відпустки
Проведення корпоративних свят
Персонал
Моральні форми заохочення, про що
оповіщаються всі співробітники
Конкурси, тренінги продавців
Разом
Загальна оцінка використання засобів СТИЗ

Експертна
оцінка

Зважена
оцінка

0,23
0,20
0,22
0,15
0,10
0,10
1,0
0,30
0,25
0,25
0,20
1,0
0,25
0,22
0,17
0,16
0,20
1,0

Невід’ємним елементом комунікаційної політики підприємства є зв’язки з
громадськістю.
Тому в процесі проходження практики студент повинен вивчити основні
інструменти зв’язків з громадськістю, що використовуються на підприємстві і
сприяють обізнаності аудиторії і налагодженню співробітництва з засобами
маркетингової інформації (табл. 4.36).
Таблиця 4.36
Оцінка спеціальних заходів зі зв’язків з громадськістю у підприємстві
Заходи зв’язків з громадськістю
1
1. Ювілейні заходи
2. Спонсорство, благодійність

Коефіцієнт
вагомості

Експертна
оцінка

Зважена
оцінка

2
0,22
0,15

3

4
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Продовження табл. 4.36
Спонсорство, благодійність
Презентації
Прес-конференції, брифінги
Прийоми, „круглі столи‖
Дні „відкритих дверей‖
Загальна оцінка

3.
4.
5.
6.
7.

0,15
0,11
0,20
0,18
0,14
1,0

Посилення інтенсивності конкурентної боротьби обумовлює появу
«перенасиченого» ринку товарів, що незначно відрізняються за споживчими
властивостями. Це, в свою чергу, приводить до того, що основним методом
залучення покупців стає цінова конкуренція.
В процесі проходження практики студенту необхідно вивчити практику
використання цінових знижок на підприємстві та надати загальну оцінку степеня
їх використання (табл. 4.37).
Таблиця 4.37
Використання цінових знижок у підприємстві
Оцінка в балах
Види цінових знижок

Використовуютьс
я
повністю
2 бали

Використовуютьс
я
частково
1 бали

Не
використовуютьс
я
0 балів

1. Знижка за придбання товару на певну суму
2. Тимчасова знижка (зниження ціни товару у
певний час для регулювання купівельних потоків)
3. Дрібнооптова знижка за придбання декількох
найменувань товарів
4. Дисконтна знижка для постійних покупців
5. Накопичувальна система знижок для постійних
покупців
6. Сезонні знижки
7. Спеціальна цінова пропозиція (невеликі знижки
на окремі товари для залучення уваги покупців)
8. Знижки для особливих випадків (передсвяткові
знижки)
Разом бали

Для більш докладної характеристики цінового стимулювання студенту слід
розглянути надання цінових знижок за конкретними видами продукції (табл. 4.38).

35

Таблиця 4.38
Система знижок на товари підприємства
Найменування товару

Вид знижки

Період застосування
знижки

Розмір знижки,%

1.
2.
……….

Для організації ефективної маркетингової діяльності підприємство повинно
розробляти бюджет маркетингу, що передбачає розрахунок сукупних витрат на
здійснення всіх видів (функцій) маркетингової діяльності. Студенту при
написанні звіту доцільно проаналізувати практику складання бюджету
маркетингу на підприємстві, а при її відсутності самостійно здійснити
розрахунок бюджету на основі цільового прибутку (табл. 4.39).
Таблиця 4.39
Розрахунок бюджету маркетингу для підприємства
Показники
1. Загальний обсяг збуту на ринку
2. Частка підприємства на ринку
3. Визначення обсягу продажу
підприємства
4. Ціна за одиницю товару
5. Обсяг збуту товарів підприємства
6. Розмір умовно-змінних витрат на
одиницю товару
7. Розмір умовно-постійних витрат на
одиницю товару
8. Прогноз прибутку
8.1. на одиницю товару
8.2. загальний валовий прибуток
підприємства
9. Контрольний показник цільового
прибутку
10. Розрахунок залишку прибутку і витрат
на маркетинг
11. Розрахунок суми можливих витрат на
маркетинг
12. Розбивка бюджету на маркетинг
12.1. на рекламу (%)
12.2. на заходи СТИЗ (%)
12.3. на проведення маркетингових
досліджень (%)

Порядок
розрахунку

Од. виміру

Значення

тис.од.
%
(стр.1стр.2) /
100%
стр.3стр.4

тис.од.
грн.
тис.грн.
грн.
грн.

стр.4 - стр.6

грн.

стр.8.1стр.3

тис.грн.
тис.грн.

стр.8.2 - стр.7

тис.грн.

стр.10 - стр.9

тис.грн.
тис.грн.
%
%
%

Бюджет маркетингу дозволяє аналізувати рівень запланованих і практично
отриманих доходів від маркетингової діяльності, запланованих і реально
вкладених коштах в проведення маркетингових заходів підприємства, на підставі
аналізу будувати прогнози, підводити підсумки, розробляти план маркетингу і
планувати інвестиції в маркетинг на наступний період.
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Формування планів маркетингу на підприємстві є стратегічно важливою
задачею, від якої залежить подальша ефективність діяльності підприємства та
його життєздатність у майбутньому. Студенту необхідно вивчити практику
складання планів маркетингу на підприємстві та здійснити аналіз
обґрунтованості планів маркетингу для забезпечення досягнення цілей
підприємства-бази практики. Для цього студент повинен розглянути повноту
відображення в плані маркетингу поточного стану ринку; чіткість і
конкретність визначення загроз і можливостей, а також завдань і проблем
підприємства на ринку; обґрунтованість визначеної маркетингової стратегії;
наявність плану дій з кількісним вираженням поставлених цілей і завдань і
забезпеченням погодженості із цілями й стратегією розвитку підприємства,
наявність бюджету маркетингу і визначення порядку контролю за виконанням
плану маркетингу.
При вивченні системи планування маркетингової діяльності на
підприємстві студенту слід розглянути практику складання планів закупівлі та
продажу товарів, визначити періодичність їх розробки та визначити яким
чином забезпечується їх погодженість з планами маркетингу на підприємстві.
Студенту необхідно розробити програму маркетингу для підприємства, в
якій будуть обґрунтовані заходи щодо проведення маркетингових досліджень,
формування оптимального асортименту товарів підприємства з урахуванням
потреб споживачів, забезпечення необхідної якості товарів, формування
ефективної цінової політики, вибору найбільш ефективних форм підприємства
щодо збуту, просування товарів, тощо.
4.2.4. Управління інноваційною діяльністю підприємства
При проходженні практики студенту слід провести дослідження
інноваційної діяльності підприємств-конкурентів, оцінити ступінь їх
інноваційної активності. Для цього необхідно визначити чи було впроваджено
останнім часом нові технології, нові товари, організаційні зміни (таблиця 4.40).
Таблиця 4.40
Оцінка інноваційної активності підприємств-конкурентів
Бали
Критерії
1
2
3
4
5
Оцінка
Організаційні
зміни
було
1. Модернізація керівництво ніколи не намічалося , хотіли, але
не
вважає
проводилося
але
марно
немає
коштів
проведено
організаційної
необхідним
структури
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Продовження табл. 4.40
Бали

1
2
3
4
5
Критерії
2. Введення
керівництво ніколи не намічалося,
хотіли, але
було
нового
не вважає проводилос але марно немає коштів впроваджено
спеціалісту
необхідним
я
3. Розробка
ніколи не
лише для
іноді
час від часу
Постійно
нових
розробляютьс нових переглядаютьс доповнюютьс переглядаютьс
посадових
я
робітників
я
я
я та
інструкцій
доповнюються
4. Оновлення
ніколи не дуже рідко
іноді
час від часу
постійно
штатного
наділяються
розкладу
ніколи
дуже рідко
за
при
постійно
5. Створення
необхідністю вирішенні
проектних
складних
груп
питань
6. Створення
ніколи
раз на рік при великому
при
постійно
тимчасових
обсязі роботи недостатності
підрозділів для
часу
вирішення
поточних
задач
Товарні зміни
7.
ніколи
раз на рік раз на півроку раз на квартал
тільки
Впровадження
з’являються
товарів, що не
мають аналогів
на ринку та
задовольняють
принципово
нову потребу
споживачів
8.
ніколи
раз на рік раз на півроку раз на квартал
тільки
Впровадження
з’являються
товарів, що
мають суттєве
поліпшення
якості
порівняно з
товарами
аналогами
9.
ніколи
раз на рік раз на півроку раз на квартал
тільки
Впровадження
з’являються
товарів, що є
новими тільки
для сегменту
обслуговуванн
я

Оцінк
а
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Продовження табл. 4.40
Критерії
10. Впровадження
товарів, що
знайшли нове
застосування
11. Впровадження
товарів, що
розширюють коло
споживачів на вже
досягнутому рівні
12. Впровадження
товарів за новою
ціною порівняно із
товарамианалогами
13. Впровадження
відомих товарів,
але у новій
упаковці
14. Впровадження
товарів з новою
торговою маркою
15. Впровадження
товарів, що
виготовлені з
використанням
нових технологій
16. Впровадження
товарів, що
створюють нові
переваги в
задоволенні
потреб
Технологічні зміни
17. Впровадження
нових методів
продажу
18. Впровадження
нових технологій
щодо торгового
процесу
19. Використання
і впровадження
нового
обладнання
20. Використання
та впровадження
нових методів
обробки інформац

Бали
3
раз на
півроку

4
раз на
квартал

5
Оцінка
тільки
з’являються

1
ніколи

2
раз на рік

ніколи

раз на рік

раз на
півроку

раз на
квартал

тільки
з’являються

ніколи

раз на рік

раз на
півроку

раз на
квартал

тільки
з’являються

рідко

раз на рік

рідко

рідко

при
при
намагаютьс
недосконал наявності я замінити
ості старих грошей
при появі
нових
раз на рік
при
при
намагаютьс
недосконал наявності я замінити
ості старих грошей
при появі
нових
раз на рік
при
при
намагаютьс
недосконал наявності я замінити
ості старих грошей
при появі
нових

рідко

раз на рік

рідко

раз на рік

рідко

рідко

рідко

при
при
намагаютьс
недосконал наявності я замінити
ості старих грошей
при появі
нових

при
при
намагаютьс
недосконал наявності я замінити
ості старих грошей
при появі
нових
раз на рік
при
при
намагаютьс
недосконал наявності я замінити
ості старих грошей
при появі
нових
раз на рік
при
при
намагаютьс
недосконал наявності я замінити
ості старих грошей
при появі
нових
раз на рік
при
при
намагаютьс
недосконал наявності я замінити
ості старих грошей
при появі
нових
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Продовження табл. 4.40
Бали
Критерії
21. Впровадження
нових методів
управління
22. Впровадження
нових систем
оплати
23. Впровадження
нових засобів
СТИЗ покупців
24. Впровадження
нових засобів
СТИЗ торгового
персоналу
25. Впровадження
нових форм
замовлення та
переговорів із
постачальниками,
виробниками

26. Вихід на нові
сегменти ринку

3

4

Оцінка

1

2

рідко

раз на рік

при
при наявності при першій
недосконалості
проблем
необхідності
старих

рідко

тільки для
окремих
покупців

якщо це
принесе
більшу вигоду

якщо цього
потребує
ринок

намагання
бути лідером у
нововведеннях

рідко

тільки для
окремих
покупців

якщо це
принесе
більшу вигоду

якщо цього
потребує
ринок

намагання
бути лідером

ніколи

рідко

на свята

час від часу

постійно

по факсу

використання
мережі
Інтернет

тільки по
використання використання
телефону або при посередників
почти
зустрічі

5

функціонує лише займається
займається розробляє план
постійно
діючих
пошуком, але
пошуком
виходу на нові виходить на
сегментах
не виходить на потенційно
ринкові
нові сегменти
них
прибуткових
сегменти
сегментів

Разом:
Середній бал:
Примітка.
Шкала оцінки інноваційної активності підприємства:
0-1 - дуже низький рівень
1,1 - 2 - низький рівень
2,1 - 3 - середній рівень
3,1 - 4 - високий рівень
4,1 - 5 - дуже високий

Охарактеризувати кінцевий результат на основі побудови профілю
інноваційної активності підприємств-конкурентів (таблиця 4.41).
Таблиця 4.41
Профіль інноваційної активності підприємств-конкурентів
Критерії

5

4

3

2

-

1

2

3

4

5

1

1
2
3
…
26

Проаналізувати структурні елементи нововведень у діяльності
підприємства за звітний період згідно з існуючою класифікацією (таблиця 4.42).
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Таблиця 4.42
Характеристика нововведень у підприємстві згідно класифікації
№
1.

2.

3.

Класифікаційна
Вид інновацій
ознака
За змістом
- продуктові інновації – орієнтовані на
виробництво і використання нових
(поліпшених продуктів) у сфері
виробництва або у сфері споживання,
тобто на створення нової споживчої
цінності, що приваблює більшу
кількість споживачів;
- процесні інновації – нові технології
виробництва та реалізації продукції,
організації
виробництва
і
управлінських процесів;
- ринкові інновації – відкривають нові
сфери застосування продукту або
дають змогу реалізувати продукт чи
послугу на нових ринках і розширюють
межі ринку, на якому працює
підприємство.
За ступенем - базові – новий спосіб виробництва або
новизни
раніше
відомий
продукт,
які
започатковують або дають новий
імпульс розвитку нової галузі;
- поліпшу вальні – впровадження нових
видів виробництв, що реалізують
інноваційний
потенціал
базової
інновації;
- псевдоінновації – інновації, які
залучаються
підприємствами
у
технологічний процес чи продукт з
метою затримання зниження норми
прибутку і продовження життєвого
циклу товару
За сферою
- інновації на вході підприємства –
діяльності
цільові, якісні чи кількісні зміни у
підприємства виборі і використанні сировини,
матеріалів, машин і обладнання,
інформації та ін.);
- інновації на виході підприємства
– зміни в результатах виобничної
(операційної) діяльності, якими можуть
бути вироби, послуги, технології;
- структурні інновації – цільові зміни у
виробничих,
обслуговуючих
та
допоміжних процесах.

Опис та
характеристика
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Продовження табл. 4.42
№
4.

5.

Класифікаційна
Вид інновацій
ознака
За змістом
- технологічні – спрямовані на
діяльності
створення і освоєння виробництва
нової продукції, технології і матеріалів,
модернізацію
обладнання,
реконструкцію
споруд,
охорону
довкілля;
- виробничі – орієнтовані на поширення
виробничих
потужностей,
диверсифікацію виробничої діяльності,
зміну структури виробництва тощо;
- економічні – спрямовані на зміну
методів і способів планування всіх
видів
виробничо-господарської
діяльності,
зниження
виробничих
витрат, вдосконалення матеріального
стимулювання, раціоналізацію систем
обліку;
- торговельні – мають на меті
використання нових методів цінової
політики, нових форм взаємовідносин з
постачальниками
і
замовниками,
надання чи отримання фінансових
ресурсів у формі кредитів, інтернетмагазини тощо;
- соціальні – пов’язанні з поліпшенням
умов і характеру праці, соціального
забезпечення, психологічного клімату в
колективі;
- управлінські інновації – націлені на
вдосконалення
організаційної
структури, стилю і методів прийняття
рішень, використання нових способів
оброблення інформації і документації,
раціоналізацію канцелярських робіт.
За рівнем - абсолютна новизна – фіксується за
суб’єктивного і відсутністю аналогів даної новації;
об’єктивного- відносна новизна – інновацію було
сприйняття застосовано на інших об’єктах або ж
здійснено
оновлення
одного
з
елементів виробу системи в ході
поточної модернізації,
- умовна новизна – виникає внаслідок
незвичного сполучення раніше відомих
елементів;
суб’єктивна новизна – новизна для
певних споживачів, які раніше не були
ознайомлені з даним продуктом.

Опис та
характеристика
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Продовження табл. 4.42
№
6.

7.

Класифікаційна
Вид інновацій
ознака
За причинами
- реактивні – інновації, що забезпечують
виникнення виживання та конкурентоспроможність
фірми на ринку, виникаючи як реакція
на нові перетворення, здійснювані
основними конкурентами;
- проактивні – інновації, впровадження
яких має випереджальний характер з
метою
отримання
вирішальних
конкурентних переваг у перспективі.
За ступенем- інкрементальні
–
інновації,
що
впливу на
здійснюються послідовно і поступово
технологічне і на основі повсякденної роботи з
соціальне
поліпшення організації виробничих
середовище процесів; вони майже не помітні, однак
забезпечують
постійний
приріст
продуктивності виробництва;
- радикальні
–
інновації,
що
є
результатом тривалих цілеспрямованих
науково-технічних робіт у НДІ чи
лабораторіях; вони сприяють значним
змінам у мікро- та макроекономіці.

Опис та
характеристика

Оцінити ефективність інноваційних проектів, які реалізовувалися на
підприємстві. Для цього необхідно провести якісну оцінку ефективності за
визначеними критеріями (таблиця 4.43).
Таблиця 4.43
Оцінка ефективності інноваційних проектів підприємства
№

Критерії

1. Науково-технічні
критерії

2. Виробничі критерії

Фактори

Оцінка, бали
1 2 3 4 5

перспективи впровадження науково-технічних
рішень;
патентна
чистота
продукції
і
патентоспроможність технічних рішень, що
використовуються;
перспективність застосування очікуваних
результатів у майбутніх розробках.
забезпеченість підприємства матеріальнотехнічними та трудовими ресурсами
забезпеченість
підприємства
необхідним
устаткуванням;
технологічність нововведень;
забезпеченість виробництва кваліфікованим
персоналом;
дотримання екологічних вимог.

Продовження таблиці 4.43
№

Критерії

Фактори

Оцінка, бали
1 2 3 4 5
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3. Ринкові критерії

1. Відповідність проекту потребам ринку;
2. Комерційний успіх від провадження
проекту;
3.
Рівень
реклами
для
просування
запропонованого продукту на ринок;
4. Конкурентоспроможність продукції за
ціною та якістю,
5. Захищеність від старіння тощо.
4. Економічні критерії
1. Необхідні обсяги фінансування для
реалізації проекту;
2. Передбачуваний річний прибуток;
3. Термін окупності проекту;
4. Частка власних коштів підприємства у
повній вартості проекту.
5. Соціальні
та 1. Вплив реалізації проекту па рівень
екологічні критерії
зайнятості населення;
2. Вплив виробничих процесів, задіяних у
реалізації проекту, на навколишнє природне
середовище тощо.

Оцінити ефективність виконання інноваційних проектів. Для цього
доцільно оцінювати результат виконання кожного інноваційного проекту за
сумарною кількістю балів, нарахованих за критеріями ефективності (таблиця
4.44).
Таблиця 4.44
Оцінка ефективності виконання інноваційних проектів в підприємстві
№
Показник
1. Показник
прибутковості
інноваційного
проекту (ЕФ1)

Формула
ОП / З

2. Показник чистої
прибутковості
(ЕФ2)

ОЧП / 3

3. Обсяг
реалізованої
інноваційної
продукції,
товарів, послуг
(ЕФ3)

О / З,

Умовні позначення
ОП - сума отриманого
прибутку, млн. грн.;
З - загальний обсяг витрат на
виконання
інноваційного
проекту за звітний період,
млн. грн.
ОЧП - сума отриманого
чистого прибутку, млн. грн.;
З - загальний обсяг витрат на
виконання
інноваційного
проекту за звітний період,
млн. грн.
О - обсяг продукції у млн.
грн.;
З - загальний обсяг витрат на
виконання
інноваційного
проекту за звітний період,
млн. грн.

Значення
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Продовження табл. 4.44
№
Показник
4. Кількість
працюючих,
задіяних
виконанні
проекту
(ЕФ4)

Формула
К/3

Умовні позначення
К - кількість працюючих,
осіб;
З - загальний обсяг витрат на
виконання
інноваційного
проекту за звітний період,
млн. грн.

БЕП/3

БЕП
обсяг
коштів,
перерахованих до бюджету
у млн. грн. - обсяг
бюджетних
інвестицій,
отриманих виконавцем при
реалізації проекту у млн.
грн.;
З - загальний обсяг витрат
на виконання інноваційного
проекту за звітний період,
млн. грн.
В
кількість
видів
інноваційної
продукції,
створеної на відповідному
етапі
реалізації
інноваційного проекту, шт.;
З - загальний обсяг витрат на
виконання
інноваційного
проекту за звітний період,
мли. грн.
ПІВ - кількість отриманих
прав
на
об'єкти
інтелектуальної власності, у
т. ч.: на патенти на
винаходи;
патенти
на
промислові
зразки
та
корисні моделі; свідоцтва на
знаки товарів і послуг
(товарні знаки), шт.;
З - загальний обсяг втрат на
виконання
інноваційного
проекту за звітний період,
млн. грн.
Л - кількість виданих
ліцензій, шт.;
З - загальний обсяг витрат на
виконання
інноваційного
проекту за звітний період,
млн. грн.

у

5. Бюджетна
ефективність
інноваційного
проекту (ЕФ5)

6. Кількість видів
створеної
інноваційної
продукції,
технологічних
процесів,
товарів, послуг
(ЕФ6)

В/3

7. Загальна
кількість
прав
інтелектуальної
власності
виконавця
інноваційного
проекту
(ЕФ7)

ПІВ/3

8. Загальна
кількість
ліцензій (ЕФ8)

Л/3

Значення
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Продовження табл. 4.44
№
Показник
Формула
Умовні позначення
Значення
9. Сума
доходів,
ДІВ/З
ДІВ
сума
доходів,
отриманих
від
отриманих від продажу прав
продажу
прав
інтелектуальної
власності,
інтелектуальної
створених за проектом, млн.
власності,
грн.;
створених
за
З - загальний обсяг витрат на
інноваційним
виконання
інноваційного
проектом
проекту за звітний період,
(патентів
на
млн. грн.
винаходи,
промислові
зразки і корисні
моделі, свідоцтв
на знаки товарів
і послуг (товарні
знаки), ліцензій
(ЕФ9)
10. Ефективність
У випадку виконання усіх етапів календарного
інноваційного
плану дорівнюватиме 1, а при невиконанні
проекту
одного з етапів - 0.
(ЕФ10)
11. Сумарна
ЕФ1+ ЕФ2+ к, - вагові коефіцієнти, які,
кількість балів - ЕФ + к ЕФ + відповідно, дорівнюють:
3
1
4
ефективність
к2ЕФ5+ к3ЕФ6 + k1 = 0,01 млн. грн./особу;
виконання
к2 = 0,01;
к4ЕФ7 + к5ЕФ8 + к3=0,8 млн. грн./шт.;
проекту
к6ЕФ9 + ЕФ10 к4 = 0,8 млн. фн./шт.;
(ЕФП)
к5 = 0,8 млн. фн./шт.;
к6= 10.
Примітка.
При ЕФП > 2 виконання інноваційного проекту вважається ефективним.

Охарактеризувати інвестиційні проекти, що
підприємстві та оцінити їх ефективність (таблиця 4.45).

здійснюються

на

Таблиця 4.45
Оцінка ефективності інвестиційних проектів в підприємстві
№

Критерії

1. Соціальні

Фактори
1. Відповідність проекту стратегії
економічного та соціального розвитку та
пріоритетних напрямів структурної
перебудови.
2. Сприяння створенню нових робочих
місць, особливо в регіонах, з напруженим
ринком праці.
3. Рівень використання місцевих
матеріальних і трудових ресурсів

Оцінка, бали
1 2 3 4 5

46

Продовження табл. 4.45
№

Критерії

2. Юридичні

3. Фінансовоекономічні

4. Технічні

Фактори

Оцінка, бали
1 2 3 4 5

1. Відповідність вимогам санітарно-гігієнічних,
радіаційних. екологічних, архітектурних та
інших норм, установлених законодавством.
2. Наявність відповідних ліцензій із
зазначенням виду діяльності
1. Фінансово-економічні показники
ефективності (чиста теперішня вартість, індекс
дохідності, внутрішня норма рентабельності,
термін окупності).
2. Результати маркетингових досліджень
(ємність, динаміка, продуктова структура,
конкурентоспроможність продукту).
3. Оцінка фінансових ризиків проекту.
4. Показники ліквідності проекту
1. Виробнича потужність та структура
майбутнього виробництва.
2. Асортимент та обсяги ресурсів, що будуть
для нього використанні.
3. Технічні основи реалізації майбутнього
виробництва (технологія та устаткування)

Оцінити можливість здійснення інвестування підприємством з фінансової
точки зору (таблиця 4.46).
Таблиця 4.46
Оцінка можливості інвестування підприємством
№
1
1.1

1.2
1.3
2
2.1

2.2

Назва коефіцієнта

Формула

Коефіцієнти ліквідності
Сума оборотних активів, витрати
Коефіцієнт поточної
майбутніх періодів / Поточні
ліквідності
зобов'язання
Коефіцієнт
Сума грошових коштів, поточні
абсолютної
фінансові інвестиції/Поточні
ліквідності
зобов'язання
Оборотні активи / Позиковий
Коефіцієнт покриття
капітал
Коефіцієнти фінансової стійкості
Коефіцієнт
концентрації
Власний капітал / Баланс
власного капіталу
Баланс / сума власного капіталу,
Коефіцієнт
забезпечення подальших виплат і
фінансової
платежів, доходи майбутніх
залежності
періодів

Нормативне
значення

1,5

0,2-0,35
>1

>0,5

=2

Значення
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№

2.3

2.4

2.5

2.6
3
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
4
4.1
4.2

Назва коефіцієнта

Формула

Нормативне
значення

Значення

Коефіцієнт
Власний капітал - необоротні
маневреності
>0,1
активи / Власний капітал
власного капіталу
Коефіцієнт
концентрації
Позиковий капітал / Баланс
>0,5
позикового капіталу
Коефіцієнт
Довгострокові пасиви /
Зростання показника
довгострокового
Довгострокові пасиви + Власний в динаміці - негативна
залучення позикових
тенденція
капітал
коштів
Коефіцієнт
Збільшення показника
співвідношення
Позикові кошти / Власний капітал - зниження фінансової
позикових та
стійкості
власних коштів
Коефіцієнти ділової активності
Коефіцієнт загальної
Зростання показника Виручка від реалізації / Баланс
сприятлива тенденція
оборотності капіталу
Коефіцієнт
Виручка від реалізації / Середній Зростання показника оборотності готової
за період розмір готової продукції сприятлива тенденція
продукції
Коефіцієнт
Виручка від реалізації /
Зменшення показника
оборотності
- сприятлива
Середньорічна вартість чистої
дебіторської
тенденція
дебіторської заборгованості
заборгованості
Середній сірок
Тривалість періоду / Коефіцієнт
Зменшення
показника-сприятлива
обороту дебіторської оборотності дебіторської
тенденція
заборгованості
заборгованості
Коефіцієнт
Виручка від реалізації /
Зменшення показника
оборотності
- сприятлива
Середньорічна вартість чистої
кредиторської
тенденція
кредиторської заборгованості
заборгованості
Середній строк
Тривалість періоду / Коефіцієнт Зменшення показника
обороту
- сприятлива
оборотності кредиторської
кредиторської
тенденція
заборгованості
заборгованості
Коефіцієнт
Виручка від реалізації готової
Зростання показника оборотності власних продукції / Середньорічна вартість сприятлива тенденція
коштів
власних засобів
Коефіцієнти прибутковості
Чиста норма
Прибуток після сплати податків / Зростання показника сприятлива тенденція
прибутку
Чистий обсяг продажу
Загальний дохід на Прибуток після сплати податків / Зростання показника сприятлива тенденція
активи
Підсумок балансу по активах

Оцінити доцільність та можливість розробки інноваційної та
інвестиційної стратегії діяльності підприємства.
Розробити пропозиції щодо перспективи розвитку інноваційної та
напрямів інвестиційної діяльності підприємства.
4.2.5. Управління персоналом
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Студент повинен знати, що посадовий (штатний) склад працівників
закріплюється у штатному розкладі підприємства, в якому конкретизується:
перелік посад, чисельність штатних одиниць, розмір посадових окладів, надбавок і
доплат (за умови, що надбавки та доплати передбачено положенням про оплату
праці і вони мають постійний характер), а також місячний фонд заробітної плати.
Студенту слід проаналізувати штатний розклад працівників підприємства
(тобто штатну структуру персоналу таблиця 4.47) та структуру персоналу за:
категоріями, рівнем освіти, статтю, віком (тобто його соціальну структуру, табл.
4.48.
Таблиця 4.47
Динаміка структури персоналу підприємства за категоріями
Базовий рік
осіб пит. вага,
%

Категорії персоналу

Звітний рік
осіб
пит.
вага, %

Відхилення, (+,-)
осіб
пит.
вага, %

1.Адміністративно-управлінський
персонал
2.Торговельно-оперативний персонал
3. Допоміжний персонал
Разом:

Таблиця 4.48
Динаміка структури персоналу підприєм
ства за віком і освітою
Вік

Фахівці з
вищою
освітою
базов.
рік

звітн.
рік

Фахівці із
середньою
спеціальною
освітою
базов. звітн.
рік
рік

Фахівці з
середньою
освітою
базов.
рік

звітн.
рік

Разом,
осіб
базов.
рік

звіт.
рік

Пит. вага у
загальній
чисельності, %
базов.
рік

звіт.
рік

До 30
30 - 45
45 - 55
Понад 55
Разом:

Окремо необхідно зупинитися на аналізі руху персоналу. Так, потребують
висвітлення діючі у підприємстві процедури: наймання, переведення,
звільнення персоналу, а також виявлення їх позитивних і негативних аспектів.
Студенту слід провести діагностику руху персоналу у підприємстві
(таблиця 4.49, таблиця 4.50) та за її результатами виявити основні проблеми у
даній сфері, а також визначити фактори, що впливають на плинність персоналу.
Таблиця 4.49
Коефіцієнти для аналізу руху персоналу підприємства
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№
п/п
1
1.

2.

3.

Коефіцієнт

Сутність

Формула для
розрахунку
2
3
4
Коефіцієнт
Відношення кількості
Rп
обороту
прийнятих працівників Кп =
персоналу з у підприємство за
Rсер.
прийняття
певний
період
до
(Кп)
середньооблікової
чисельності
працівників
за
відповідний період
Коефіцієнт
Відношення кількості
Rз
обороту
звільнених працівників Кз =
персоналу зі з підприємства до
Rсер.
звільнення
середньооблікової
(Кз)
чисельності
працівників

Умовні
позначення
5
Rп - кількість прийнятих
працівників у
підприємство за певний
період;
Rсер.- середньооблікова
чисельності працівників
за відповідний період.

Коефіцієнт
загального
обороту
персоналу з
(Кзо)

Rп – кількість прийнятих
працівників у
підприємство за певний
період;
Rз – кількість звільнених
працівників з
підприємства за певний
період;
Rсер.- середньооблікова
чисельність працівників
за відповідний період;
Кп - коефіцієнт обороту
кадрів по прийняттю (за
період);
Кз - коефіцієнт обороту
кадрів по звільненню (за
період).

Відношення кількості
Rп + Rз
прийнятих і звільнених Кзо =
працівників за певний
Rсер.
період
до
середньооблікової
або:
чисельності
працівників
за Кзо = Кп + Кз
відповідний період

Rз – кількість звільнених
працівників з
підприємства за певний
період;
Rсер.- середньооблікова
чисельність працівників
за відповідний період.

Продовження табл. 4.49
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1

2

3

4

4.

Коефіцієнт
плинності
персоналу
(Кпп)

5.

Коефіцієнт
Відношення кіль-кості
Rп
співвідноприйнятих
Кспз =
шення
працівників за певний
Rз
прийнятих і період до кількості
звільнених
звільнених
працівників
працівників
за
(коеф-т
відповідний період
закріплення
персоналу)
(Кспз)
Коефіцієнт
Відношення
R1
стабільності
чисельності
Кс =
кадрів
працівників зі стажем
Rсер.
(Кс)
роботи
на
підприємстві більше
одного
року
(за
певний період) до
середньооблікової
чисельності
працівників
за
відповідний період

6.

Відношення кількості
Rз - Rнз
працівників,
які Кпп =
звільнилися
з
Rсер.
підприємства
протягом
певного
періоду (за мінусом
неминуче звільнених)
до середньооблікової
чисельності
працівників
за
відповідний період

5
Rз – кількість звільнених
працівників
з
підприємства за певний
період;
Rнз – кількість неминуче
звільнених працівників за
період (у зв´язку з
виходом на пенсію, в
армію,
у
декретну
відпустку,
при
направленні на навчання,
за станом здоров´я, за
скороченням штатів);
Rсер. – середньооблікова
чисельність працівників
за період.
Rп – кількість прийнятих
працівників у
підприємство за певний
період;
Rз – кількість звільнених
працівників
з
підприємства
за
відповідний період.
R1 – кількість працівників
зі стажем роботи на
підприємстві
більше
одного року (за певний
період);
Rсер. - середньооблікова
чисельність працівників
за відповідний період.
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Таблиця 4.50
Динаміка показників руху персоналу торговельного підприємства
Показники

Базовий рік

Звітний рік

Відхилення,
(+,-)

1. Середньооблікова чисельність працівників
2. Прийнято працівників
3. Вибуло працівників,
зокрема:
- за власним бажанням;
- звільнено за порушення трудової дисципліни;
- звільнено за скороченням штатів.
4. Кількість працівників зі стажем роботи на
підприємстві більше одного року
5. Коефіцієнт обороту персоналу з прийняття
6. Коефіцієнт обороту персоналу зі звільнення
7. Коефіцієнт загального обороту персоналу
8. Коефіцієнт плинності персоналу
9. Коефіцієнт співвідношення прийнятих і
звільнених працівників
10. Коефіцієнт стабільності персоналу

Наприкінці
висвітлення
практики
управління
персоналом
у
досліджуваному підприємстві студенту необхідно проаналізувати ступінь
використання комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного
забезпечення у діяльності працівників кадрової служби.
4.2.6.Стратегічне управління підприємством
Традиційно SWOT-аналіз здійснюється у чотири етапи (рис. 4.2): аналіз
факторів макросередовища підприємства; аналіз факторів безпосереднього
оточення; аналіз факторів внутрішнього середовища підприємства; побудова
узагальнюючої SWOT-матриці.
1 етап. Аналіз факторів макросередовища підприємства. До важливіших
елементів зовнішнього середовища, що здійснюють вплив на ефективність і
фінансову стійкість торговельного підприємства, на які воно не може впливати,
якими воно не управляє, але до яких воно повинно пристосуватися відносяться:
політико-правові, економічні, соціально-демографічні і технологічні фактори
(так звані PEST-фактори).
В процесі дослідження політико-правових факторів студентам доцільно
вивчити закони і нормативні акти, що регламентують діяльність підприємства,
а також визначити дієвість антимонопольного законодавства України;
охарактеризувати особливості податкової політики держави, виявити всі зміни і
напрямки в оподаткуванні підприємств, що дозволить активно використовувати
законні можливості мінімізації податкових платежів з тим, щоб забезпечити
збільшення розміру чистого прибутку, і відповідно темпи його економічного
зростання; оцінити діючу практику сертифікації товарів і послуг, раціональне
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використання якої дозволить суттєво знизити витрати і підвисити доходи
підприємства.

Макросередовище





політико-правове середовище;
економічне середовище;
соціально-демографічне середовище;
технічко-технологічне середовище.

1 етап. Аналіз
факторів
макросередовища
підприємства

Ділове (безпосереднє) оточення














споживачі;
конкуренти;
постачальники;
посередники;
контактні аудиторії.

Внутрішнє середовище
організація управління;
маркетинг;
персонал;
технологія;
виробництво;
інноваційна діяльність;
організаційна культура та
імідж.

2 етап. Аналіз мікро
середовища факторів
безпосереднього оточення

3 етап. Аналіз факторів
внутрішнього
середовища
підприємства

S

W

O

T

Strengths
Сильні
сторони

Weaknesses
Слабкі
сторони

Opportunities
Можливості

Threats
Загрози

Позиціонування елементів SWOT
Побудова матриці SWOT
Рис. 4.2 – Етапи проведення SWOT-аналізу
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З економічних факторів доцільно аналізувати: стабільність економічної
ситуації в Україні в цілому; темпи економічного розвитку країни і регіону
(темпи зміни ВВП, темпи виробництва і реалізації продуктів номенклатури
підприємства); інфляційні процеси, платоспроможність підприємств.
Аналіз соціально-демографічних факторів передбачає: аналіз рівня
зайнятості населення, купівельної спроможності населення, що в першу чергу
визначається в рівні його доходів; аналіз чисельності населення і динаміка її
зміни; визначення приросту населення на основі співставлення рівня
народжуваності і рівня смертності; характеристику статево-вікової і соціальної
структури населення, вивчення географічного розподілу населення; оцінку
рівня його освіти.
Вивчення технологічних факторів повинно виявити: рівень науковотехнічного прогресу в галузі і суміжних галузях; технологічні можливості з
отримання товарів відповідної якості; перспективи технологічних покращань.
В результаті дослідження студентам необхідно вивчити стан факторів
макросередовища, визначити ступінь впливу, характер впливу, темпи змін,
можливості і загрози для підприємства. Результати аналізу факторів і їх оцінку
слід відобразити у «Профілі факторів макросередовища підприємства» (табл.
4.51), в якому оцінка впливу факторів на галузь і підприємства здійснюється за
3-бальною шкалою (3 бали – сильний вплив, 2 – помірний, 1 – слабкий),
напрямок впливу визначається або позитивним впливом на діяльність
підприємства (+), або негативним (-).
Таблиця 4.51
Профіль факторів макросередовища підприємства
№
п/п

1.
1.1
1.2

Фактори

Вплив
на
галузь,
бали

Вплив
на
підприємство,
бали

Напрямок
впливу
(+; -)

Оцінка
характеру
і ступеня
впливу
фактора

Політичні фактори
….

Разом політичні фактори
Економічні фактори
…
Разом економічні фактори
3. Соціально-демографічні фактори
3.1 …
Разом соціально-демографічні фактори
4. Техніко-технологічні фактори
4.1 …
Разом техніко-технологічні фактори
За підсумком чинників макросередовища
2.
2.1

Оцінка характеру і ступеня впливу фактора знаходиться шляхом
перемножування балів, що характеризують вплив фактора на галузь, на
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підприємство і напрямок впливу. Приклад профілю факторів макросередовища
підприємства наведено у табл. В.1 додатку В.
2 етап. Аналіз факторів безпосереднього оточення підприємства. В
стратегічному аналіз пріоритетними напрямками аналізу факторів
безпосереднього оточення є споживачі, конкуренти і постачальники. При
необхідності вивчаються посередники, зарубіжні партнери, контактні аудиторії
підприємства, ринок робочої сили та інші фактори. Мета аналізу факторів
безпосереднього оточення – виявлення можливостей і загроз для підприємства.
За результатами попередніх досліджень, здійсненних в межах
маркетингового та логістичного напрямків діяльності підприємства-бази
практики, при аналізі управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства, з метою узагальнення результатів аналізу факторів
безпосереднього оточення підприємства і їх оцінки студентам слід скласти
відповідний профіль за аналогічною структурою. Приклад профілю факторів
безпосереднього оточення підприємства наведено у табл. В.2 додатку В.
3 етап. Аналіз факторів внутрішнього середовища підприємства.
Внутрішнє середовище здійснює постійний і безпосередній вплив на
функціонування підприємства і складає систему ситуаційних факторів
всередині підприємства. Метою аналізу факторів внутрішнього середовища є
виявлення внутрішніх сильних і слабких сторін підприємства.
Метод, за допомогою якого здійснюється діагностика проблем
внутрішнього порядку називається управлінським обстеженням. Управлінське
обстеження передбачає аналіз факторів внутрішнього середовища підприємства
у розрізі 7 функціональних зон: організація управління, маркетинг, фінанси,
технологія, персонал, організаційна культура і імідж, дослідження і розробки.
Здійснений у попередніх розділах звіту з виробничої практики аналіз
факторів внутрішнього середовища студентам слід узагальнити у відповідному
профілі, що на відміну від двох попередніх не передбачає оцінку ступеня
впливу факторів на галузь, а тільки на діяльність підприємства. Приклад такого
профілю наведений у табл. В.3 додатку В.
4 етап. Узагальнення результатів SWOT-аналізу та складання матриці
SWOT.
З профілів факторів макросередовища та безпосереднього оточення
студентам слід виділити можливості і загрози, що мають вплив на діяльність
підприємства, а за результатами аналізу внутрішнього середовища – визначити
сильні і слабкі сторони підприємства. Для виявлення найбільш значущих
факторів з них для підприємства необхідно провести їх позиціонування за
допомогою профілю позиціонування елементів SWOT (табл. 4.52).
В цьому профілі елементи SWOT-аналізу оцінюються студентами за
ступенем впливу на положення справ у підприємстві, а також за імовірністю
реалізації можливостей, виникнення відповідної ситуації загроз, підтримки і
розвитку сильних сторін, подолання слабких сторін. Елементи SWOT у
виділених полях профілю позиціонування є для підприємства найбільш
значущими.
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Таблиця 4.52
Зведений профіль позиціонування елементів SWOT
Ступінь
Елементи SWOT

низька

середня

Слабкі сторони
Імовірність
подолання
висока

низька

середня

Сильні сторони
Імовірність
підтримки і
розвитку
висока

низька

Загрози
Імовірність
виникнення
висока

низька

середня

висока

Можливості
Імовірність
реалізації

середня

впливу
елементів на
діяльність
підприємства

Сильний
вплив
Помірний
вплив
Слабкий
вплив

Приклад профілю позиціонування елементів SWOT наведено у табл.В.4
додатку В.
Для подальшого їх розгляду, попарного співставлення необхідно скласти
матрицю SWOT (рис. 4.3). Матриця SWOT будується в двох векторах: стан
зовнішнього середовища (горизонтальний вектор) і стан внутрішнього
середовища (вертикальний). Кожний вектор розбивається на два рівні:
можливості і загрози з боку зовнішнього середовища; сильні і слабкі сторони
внутрішнього потенціалу підприємства. При цьому в матрицю SWOT
необхідно вносити найбільш значущі елементи SWOT, які виявлені у
відповідному профілі позиціонування.
На перетині окремих складових груп факторів формуються 4 поля
(квадранти), що і визначають стратегічну позицію підприємства, як певне
співвідношення факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Студентам
слід розробити парні комбінації на полях матриці SWOT.
Зовнішнє середовище підприємства
Можливості
Загрози

Внутрішнє
середовище
підприємства

Сильні
сторони

Поле СиМ
(заходи)

Поле СиЗ
(заходи)

Слабкі
сторони

Поле СлМ
(заходи)

Поле СлЗ
(заходи)

Рис. 4.3 – Матриця SWOT
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За можливостями, загрозами, сильними і слабкими сторонами
підприємства знаходиться середня оцінка в розрізі балів, отриманих з
відповідних профілів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.
У полях матриці отримані оцінки перемножуються. На основі сформульованої
місії студентам доцільно розробити систему стратегічних цілей (табл. 4.53).
Таблиця 4.53
Система стратегічних цілей підприємства
Корпоративні цілі
Цілі розвитку бізнесу Функціональні цілі

За результатами SWOT-аналізу студентам слід розробити стратегічні
альтернативи розвитку підприємства та обрати найбільш оптимальну з них за
факторами стратегічного вибору (табл. 4.54).
Обрана корпоративна стратегія розвитку підприємства повинна бути
трансформована в систему стратегій підприємства. Для цього студентам слід
розробити стратегічний набір для підприємства – бази практики: на основі
рекомендованої корпоративної стратегії обрати бізнес-стратегії для
підприємства та функціональні стратегії.
Таблиця 4.54
Оцінка стратегічних альтернатив підприємства за факторами стратегічного
вибору
Фактори стратегічного вибору

1.
2.
...
n
Разом

Вага
факт
ору

1,0

Альтернатива
1
Оцінк Зваже
ав
на
балах оцінка

-

Σ

Альтернатива
2
Оцінк Зваже
ав
на
балах оцінка

-

Σ

Альтернатива
3
Оцінк Зваже
ав
на
балах оцінка

-

Σ

При цьому студентам необхідно згадати, що корпоративна стратегія
підприємства визначає зміст стратегій більш низького рівня і створює певні
умови для вибору стратегій бізнес-рівня і функціонального рівня.
Основні рішення, що приймаються на бізнес-рівні пов’язані з наступним:
по-перше, яким чином вести конкурентну боротьбу на ринку, які
конкурентні переваги і яким чином використовувати, яким чином найкраще
використати свій конкурентний статус і конкурентний потенціал, тобто з
конкурентною стратегією;
по-друге, з вибором ринку діяльності: на якому ринку функціонувати, з
яким товаром на нього виходити і яким чином його удосконалювати, для яких
споживачів пропонувати свої товари, які ще додаткові ринки опанувати чи які
ще цільові аудиторії споживачів охопити (продуктово-ринковою стратегією).
Для великих диверсифікованих підприємств, що функціонують на основі
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концепції управління СЗГ, ця стратегія трансформується у портфельну
стратегію. Для підприємств, що функціонують або планують вийти на
міжнародний ринок, це рішення пов’язано з вибором способу виходу на
міжнародний ринок.
Функціональні стратегії конкретизують корпоративну і бізнес-стратегії і
охоплюють: маркетингові стратегії, стратегії управління персоналом,
інноваціями, фінансами тощо. Функціональні стратегії розробляються на більш
короткий термін, ніж стратегії корпоративного та бізнес-рівнів, і повинні бути
гнучкими і швидко реагувати на зміни в оточуючому середовищі.
Стратегічний набір відображається від корпоративної стратегії до
функціональної за ієрархічним принципом, причому слід відобразити зв’язки
між стратегіями за рівнями розробки, відмітити, за рахунок яких саме стратегій
більш низького рівня здійснюватиметься реалізація стратегій більш високого
рівня.
Зв’язок між стратегіями всіх рівнів повинен бути комплементарним,
тобто стратегії різних рівнів повинні бути спрямовані на досягнення однакових
стратегічних цілей, а стратегії більш низького рівня слугувати засобами
досягнення стратегій більш високого рівня. Всі стратегії у стратегічному наборі
повинні бути взаємопов’язаними і взаємопідтримуючими.
4.2.7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Визначити і охарактеризувати зовнішні і внутрішні джерела, які містять
інформацію про стан, динаміку ЗЕД за визначальними показниками. Зазначити
рік, форму, країну виходу підприємства на зовнішній ринок.
Вивчити причини, що обумовили вихід підприємства на зовнішній ринок
і оформити їх в таблицю 4.55
Таблиця 4.55
Причини виходу підприємства на зовнішній ринок
Причини виходу підприємства на зовнішній ринок
1. Розвиток внутрішнього ринку
2. Активність зарубіжних конкурентів та їх успіхи на
внутрішньому ринку
3. Подолання залежності від внутрішнього ринку та
зниження ризику шляхом завоювання зарубіжних ринків
4. Вирішення проблем залежності підприємства від
сезонних коливань попиту на внутрішньому ринку
5. Зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції
6. Використання державних програм сприяння ЗЕД
7. Підвищення ефективності збутової діяльності.
8. Компенсація коливань валютного курсу
9. Одержання доступу до ноу-хау
10. Стабілізація цінової політики
11. Зниження загального ризику діяльності

Характеристика причин

Провести дослідження конкурентів підприємства на зовнішньому ринку:
виявити потенціальних конкурентів, виявити найбільш активних з них за
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техніко-економічними та фінансовими показниками, провести діагностику
конкурентоспроможності товарів підприємства, форм і методів збуту, цінової
політики, комунікаційної політики, персоналу, фінансів та інших показників.
Сформулювати мету та основні завдання виходу підприємства на
зовнішній ринок: вивчити середовище міжнародного маркетингу та його
особливості у різних країнах; прийняти рішення про доцільність виходу на
зовнішній ринок; вибрати конкретні ринки, на яких буде працювати
підприємство; вирішити, які методи будуть використовуватися при виході на
ринок; прийняти рішення про структуру комплексу маркетингу (маркетингової
програми); прийняти рішення про організацію маркетингу.
Охарактеризувати етапи одержання доступу підприємства на зарубіжні
ринки: пробний експорт/ імпорт, пасивний і інтенсивний експорт/ імпорт,
експортний маркетинг, ЗЕД, міжнародна діяльність, оформивши в таблицю
4.56.
Таблиця 4.56
Етапи доступу підприємства на зарубіжні ринки
Етапи доступу підприємства на зарубіжні
ринки
1. Пробний експорт/ імпорт
2. Пасивний експорт/ імпорт
3. Інтенсивний експорт/ імпорт
4. Експортний маркетинг
5. Зовнішня торгівля
6. ЗЕД
7. Міжнародна діяльність

Характеристика змісту етапів

Виявити і оцінити проблеми і ризики здійснення ЗЕД підприємства та
визначити напрямки їх вирішення, оформивши в таблицю 4.57.
Таблиця 4.57
Проблеми ЗЕД та напрямки їх вирішення
Проблеми та ризики ЗЕД
1.
Висока
зовнішня
державна
заборгованість, інфляція, безробіття у
зарубіжних країнах
2.
Проблеми конвертації валюти
3.
Вимоги урядів зарубіжних країн,
що ставляться до іноземних підприємств
4.
Мито і торговельні бар’єри у
зарубіжних країнах
5.
Корупція в органах влади
6.
Технологічне піратство
7.
Високі витрати виробництва і
необхідність
адаптації
комунікаційних
засобів
8.
Зміни національних кордонів

Напрямки вирішення проблем

4.3. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства
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Студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо
удосконалення роботи підприємства за визначеними видами діяльності або
впровадження певного нововведення (інновації).
Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих
функціональних напрямів діяльності підприємства, так і передбачати
принципові нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація,
пере спеціалізація діяльності, орієнтація на маркетинг, здійснення реального чи
фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки).
Сформувати відповідні стратегії адаптації комплексу маркетингу щодо:

товарів підприємства: пряме розповсюдження на зовнішньому
ринку вітчизняних товарів без змін; адаптація вітчизняних товарів до умов
конкретної країни і потреб місцевих споживачів; створення нового товару, що
відповідає вимогам споживачів у зарубіжній країні;
 цін, встановлених на товари підприємства: уніфікованих (єдиних
цін на продукцію), яка реалізується у різних країнах; ринкових цін у кожній
країні; ціни на основі витрат у кожній країні;
 каналів розподілу: самостійний вихід підприємства на зовнішній
ринок; міжнародні канали розподілу (типи посередників, способи
транспортування), канали у зарубіжних країнах;
 просування: використання апробованих засобів комунікації,
адаптація комунікацій та подвійна адаптація до вимог зовнішнього ринку
товарів і заходів щодо їх просування.
Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації
роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні
вітчизняного й закордонного досвіду кращих підприємств аналогічного та
споріднених профілів діяльності.
4.4. Індивідуальне завдання
Індивідуальне завдання видається кожному студенту. Тема обирається
згідно останньої цифри номеру залікової книжки. Наприклад, остання цифра
номеру залікової книжки «2», відповідно слід обрати завдання під номером «2»
або «12» або «22» або «32». Якщо остання цифра залікової книжки «0», то слід
обрати «10» або «20» або «30».
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5. ПІДГОТОВКА ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА ВИМОГИ ДО
ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ
Звіт з практики є важливим етапом виробничої практики, розроблення її
теоретичної, аналітичної і проектної частини, тому звіт має бути логічно
пов'язаний з проблематикою досліджень.
За структурою звіт повинен містити всі розділи загального завдання з
коригуванням складу в залежності від специфіки бази переддипломної
практики. Крім основних розділів, у звіт треба включити вступ (характеристику
бази, умови і задачі переддипломної практики) і висновок, список літератури.
Структура звіту погоджується до його упорядкування з керівником від кафедри.
У звіті варто більш докладно освітити виконання індивідуального завдання
(якщо це одне з питань загального завдання) або винести це питання в окремий
розділ звіту, якщо це спеціальне завдання.
Заголовки структурних частин дипломної роботи: "ЗМІСТ", "ВСТУП",
"РОЗДІЛ","
"СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ",
"ДОДАТКИ",
друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів
друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.
Крапка в кінці заголовка не ставиться.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має
дорівнювати двом інтервалам в основному тексті.
Кожну структурну частину роботи необхідно починати з нової сторінки.
У звіті варто дати конкретну інформацію про виконану роботу,
критичний аналіз стану адміністративного управління в організації з погляду
сучасних вимог і знань, отриманих у ході вивчення курсу, а також
конструктивні пропозиції по поліпшенню управління і роботи, що намічаються
студентом роботи для підготування наукових статей і випускної надалі.
Звіт оформлюється на листах білого паперу формату А4, повинен мати
наскрізну нумерацію і бути прошитим. Його обсяг повинен складати не менше
30 сторінок (комп'ютерний набір - 14 кегель, 1,5 інтервал, шрифт Times New
Roman).
Текст роботи розмішується на аркуші з дотриманням таких розмірів
берегів: з лівого боку - 20 мм., з правого — 15 мм., зверху -20 мм., знизу — 20
мм.
Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки тощо) і таблиці необхідно
подавати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на
наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують
послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер
ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номеру
ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад, «Рис. 2.2» (другий рисунок
другого розділу). Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номеру
ілюстрації. За необхідності ілюстрації доповнюються пояснювальними даними
(під рисунковий текст). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи
розміщаються послідовно під ілюстрацією.

61

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді
таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею
посередині симетрично до тексту. Назву починають з великої літери, не
підкреслюють, крапку в кінці не ставлять.
Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки з
маленьких, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих –
якщо вони є самостійними. Крапка в кінці не ставиться. Графу з порядковими
номерами до таблиці включати не потрібно (крім випадків, коли на рядок
таблиці є посилання в тексті).
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті у такий
спосіб, щоб її можна було читати без розвороту пояснювальної записки або з
розворотом за годинниковою стрілкою. Якщо текст, який повторюється у графі
таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками, якщо з двох
або більше слів, то при першому повторенні його заміняють словами «Теж» а
далі лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних та інших
символів, які повторюються, не потрібно. Якщо цифрові дані в рядку не
подають, то в ньому ставлять прочерк. Таблиці нумерують послідовно у межах
розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці
розміщають напис «Таблиця» із зазначенням номеру розділу та номеру таблиці,
між якими ставиться крапка. Наприклад: «Таблиця 4.2» (друга таблиця
четвертого розділу). При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово
«Таблиця» та її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці,
над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» і вказують її
номер, наприклад: «Продовження табл. 4.2».
Рівняння і формули необхідно виділяти з тексту вільними рядками, вище і
нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.
Формули потрібно розміщати в середині рядка.
Пояснення символів і числових коефіцієнтів необхідно подавати
безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони подані у формулі.
Значення кожного символу і числового коефіцієнту необхідно подавати з
нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки,
якщо дається пояснення одного значення формули і «де» з двокрапкою, якщо
дається декілька пояснень значень формули.
Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер
формули складається з номера розділу і порядкового номеру формули у розділі,
між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого краю
сторінки на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (4.2) –
друга формула четвертого розділу.
Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати
згідно з вимогами державного стандарту.
При посиланні у тексті звіту на джерело інформації в квадратних дужках
наводиться його порядковий номер у списку використаних джерел і сторінка, з
якої цитується текст, наприклад: [8, с. 2].
Посилання на ілюстрації роботи вказуються порядковим номером
ілюстрації, наприклад, рис. 4.2.
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Посилання на формули вказуються порядковим номером формули у
дужках, наприклад: «у формулі (4.2.)».
На усі таблиці звіту повинні бути посилання в тексті. При цьому слово
«таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад: «в табл. 4.2». У повторних
посиланнях на таблиці та ілюстрації необхідно вказувати скорочено слово
«див.», наприклад: «див. табл. 4.3».
Додатки оформлюються як продовження звіту та розміщуються в порядку
появи посилань на них у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової
сторінки.
Додатки потрібно позначати великими літерами української абетки, за
винятком літер Г, Є, І, Ї, О, Ч, Ь. Наприклад: «Додаток А», «Додаток Б» тощо.
Один додаток позначається як додаток А.
Оформлений згідно з вимогами звіт перевіряється і затверджується
керівниками практики від бази і навчального закладу. Оцінка і підписи
керівників проставляються на титульному аркуші та скріплюються печаткою
підприємства.
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6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
З ціллю придбання практичних вмінь та навичок самостійного рішення
маркетингових задач, активізації діяльності студентів та підвищення їх
ініціативи, крім питань, які знаходяться у програмі практиці, кожен студент
отримує і виконує індивідуальне завдання.
Тематика індивідуальних завдань
1. Призначення та організація маркетингових досліджень.
2. Управління маркетинговою інформацією.
3. Засади сегментування споживчого та ділового ринків. Вимоги до
4. методики сегментування.
5. Диференціація та позиціювання товару.
6. Сутність і система маркетингового планування.
7. Моделі маркетингового стратегічного планування.
8. Планування в поліпшенні партнерських відносин.
9. Принципи організації управління маркетингом на підприємстві.
10.Маркетингові організаційні структури.
11.Функції, права та обов’язки служби маркетингу на підприємстві.
12.Організаційні мережі та маркетингові партнерські відносини.
13.Менеджерська сутність маркетингової мотивації.
14.Мотивація орієнтування підприємства на споживача.
15.Мотивація покупця.
16.Мотивація торгового персоналу.
17.Сутність і складові процесу контролю маркетингової діяльності.
18.Аналіз маркетингової діяльності підприємства.
19.Об’єктивні умови управлінського впливу на товар.
20.Система управління якістю товару.
21.Управління марочним товаром.
22.Складові процесу управління у сфері послуг.
23.Маркетингові стратегії позиціювання послуг.
24.Цілі управління ціноутворенням.
25.Ціноутворення на основі витрат.
26.Ціноутворення на основі конкуренції.
27.Ціноутворення, орієнтоване на маркетинг.
28.Підходи до формування маркетингової стратегії фірми.
29.Модель стратегічного планування маркетингу.
30.Характеристика та основні напрями стратегічного аналізу стану фірми.
31.Розробка рішень про використання дискримінаційних цін.
32.Формування каналів розподілу товарів, вибір типу та структури.
33.Розробка алгоритму проведення рекламної кампанії.
34.Напрями розробки програми стимулювання збуту товарів (послуг).
35.Характеристика основних типів контролю маркетингу фірми.
36. Показники контролю ефективності маркетингової діяльності.
37.Стратегічний контроль маркетингу підприємства.
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7. ЗАНЯТТЯ ТА ЕКСКУРСІЇ
У період виробничої переддипломної практики можливо проведення
різноманітних занять: участь у семінарі, практичній роботі, участь студентів у
проведених на базі переддипломної практики сесіях рад і їхніх виконкомів,
нарадах, конференціях і різноманітних привселюдних заходах.
Тематика занять може включати:
 освітлення питань організації роботи структурних підрозділів;
порядок підготування і проведення сесій, нарад, конференцій; аналіз ходу
виконання директивних рішень, регіональних і місцевих програм
різноманітного рівня і напрямків;
 організаційні і методичні питання щодо підготування і прийняття
рішень з питань маркетингу; оглядова інформація про діяльність відділу
маркетингу і т.п.
Рекомендується брати участь у проведених на базі переддипломної
практики планових семінарах, нарадах і т.п., збираючи при цьому матеріали і
дані з питань, що надано в загальному та індивідуальному завданнях, для
використання їх при підготуванні звіту і випускної роботи.
Рекомендована тематика семінарів:
1) Основні завдання тактичного та оперативного планування.
2) Засоби досягнення тактичних та оперативних цілей.
3) Типи контролю: контроль щорічних планів, прибутковості,
ефективності та стратегічний контроль.
4) Організаційні мережі та маркетинг партнерських відносин.
5) Моделі побудови відділів маркетингу на функціональних,
територіальних, товарних, ринкових, корпоративних засадах.
6) Характеристика сучасних методів мотивації працівників
підприємства.
Екскурсії під час практики проводяться з метою надбання студентами
найбільш повної уяви про особливості діючої оргструктури, взаємодію стійких
та гнучких структурних складових, використання принципів субординації в
системі управління та стилів керівництва.
Під час переддипломної практики для студентів можуть проводитися
екскурсії та огляди з метою більш повного уявлення про базу переддипломної
практики, її структуру, знайомства з керівниками, оснащеністю їх робочих
місць оргтехнікою і документацією та індивідуальним досвідом роботи
керівника організації або структурного підрозділу.
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8. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль виконання програми виробничої переддипломної
практики проводиться щотижня керівниками від кафедри й організації бази
переддипломної практики шляхом перевірки щоденних записів у щоденник
переддипломної практики і ступеня освоєння обсягів і термінів, передбачених
календарним графіком.
Керівник практики від кафедри розглядає й оцінює звіт студента, дає
відгук з рекомендацією до захисту перед кафедральною комісією. У разі
суттєвих відхилень виконаного звіту від вимог його повертають для
доопрацювання. Захист звіту з практики приймає комісія, яка призначається
завідувачем кафедри. Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний
матеріал у вигляді таблиць, рисунків, які уточнюють результати дослідження,
основні узагальнення та пропозиції, що містяться у звіті. За результатами
захисту виставляється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші звіту.
Підсумковий контроль проводиться наприкінці переддипломної практики
шляхом співбесіди зі студентом по всіх розділах програми і має на меті
підготування якісного звіту по практиці.
При упорядкуванні звіту варто уникати буквального переписування
матеріалів бази переддипломної практики (її історії, статутів, положень, законів
і інших нормативних матеріалів, схем, таблиць і т.п.), що входять у додатки
(архів) звіту, і цитування літературних джерел.
Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою)
перед комісією, призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії входять
керівники практики від навчального закладу і від баз практики.
Звіт після захисту передається на збереження до архіву. У разі негативної
оцінки комісією результатів практики та поданих матеріалів студента
відраховують з університету.
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9. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ОЦІНКА
КОМПЕТЕНТНОСТІ
Студент має підтвердити відповідну підготовку й оцінку здібностей і
навичок виконання виробничих функцій.
Оцінка здібностей і навичок повинна: проводитися на основі критеріїв
оцінки компетентності для виробничих функцій, визначених для первинної
посади в конкретній галузі економічної діяльності; забезпечувати, щоб стажист
виконував обов'язки первинної посади відповідно до Кваліфікаційної
характеристики конкретної посади.
Оцінка компетентності повинна охоплювати не тільки першочергові
технічні вимоги до роботи, конкретних навичок і задач, які повинні
виконуватися, але і відбивати більш широкі аспекти, щоб відповідати повною
мірою тому, що очікується від компетентної роботи кандидата на одержання
диплома. Ці аспекти включають відповідні знання, теорію, принципи і
пізнавальні навички, що, у різному ступені, підводять фундамент під усі рівні
кваліфікації. Вони також охоплюють професійні навички в тім, що робити, як і
коли робити, і чому це потрібно робити.
При адекватному їх застосуванні, це забезпечить кандидату можливість:
 працювати компетентно на різних посадах і в широкому спектрі
обставин;
 передбачати, бути готовим і працювати в умовах надзвичайних ситуацій;
 адаптуватися до нових технологій і вимог ринку праці, що змінюються.
Оцінка компетентності - це процес:
- збору достатніх, дійсних і надійних доказів знань стажиста, його
розуміння і професіоналізму для виконання задач, обов'язків і відповідальності,
перерахованих у Книзі реєстрації проходження переддипломної практики;
- винесення висновку про те, що доказ співвідноситься з критеріями
компетентності.
Організація оцінки компетентності повинна бути такою, щоб була
можливість брати до уваги різні методи оцінки, що можуть надати різні типи
доказу компетентності стажиста, наприклад:
 безпосереднє спостереження за діяльністю (включаючи роботу на
реальному устаткуванні);
 перевірки навичок (професіоналізму) компетентності;
 проекти і доручення;
 доказу з попереднього досвіду;
 техніка письмових, усних і комп'ютерних опитувань.
Один з перших чотирьох методів, перерахованих вище, повинен бути
обов'язково використаний для забезпечення доказу придатності, здатності і
готовності студента-стажиста забезпечити доказ знань і розуміння,
на додаток до відповідної техніки опитування.
Виробничу переддипломну практику слід розглядати як окремий модуль і
оцінювати
за
100-бальною
шкалою
згідно
ЕСТS.

7581

6474

Оцінка
ECTS
А (відмінно)
В (добре)

8289

С (добре)

90100

D
(задовіл
ьно)

Рейтинговий
показник
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Критерії оцінювання

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає робочій
програмі практики, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних
ситуаціях.
Вміє реалізувати теоретичні положення в практичних розрахунках, може аналізувати та співставляти
дані об 'єктів діяльності фахівця (окремих складових частин споруд, пристроїв, обладнань,
технологічних процесів, механізмів, апаратних та програмних засобів тощо) на основі набутих
практичних знань та умінь. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні
індивідуальних завдань проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно
включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються.
Зменшення100-бальної оцінки може бути пов'язане з недостатнім розкриттям питань, що стосується
завдань практичної підготовки, але виходить за рамки об’єму матеріалу, передбаченого робочою
програмою, або студент проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи складних
практичних завдань.
Студентдемонструє гарні знання , добре володіє матеріалом, що відповідає робочій програмі
практики, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення
привирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності.
Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є
незначною. За час проходження практики, при виконанні індивідуальних завдань та поясненні
прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення.
Студентв загальному добре володіє матеріалом, знає основні.
Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. За час проходження
практики, привиконанні індивідуальних завдань дає вичерпні пояснення положення матеріалу, що
відповідають робочій програмі практики, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та
використовує для рішення характерних/типових практичних завдань на професійному рівні. Вміє
пояснити основні положення виконаних завдань, та дати правильні відповіді про зміну результату
при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є
системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне значення при
проведенні практичних занять під час проходження практики, при виконанні індивідуальних завдань.
Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою
програмою
практики, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх
вирішень. Розуміє основні положення, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з
викладачем, але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за
допомогою викладача. .

Рівень
компетентності

Високий
Повністю забезпечує вимоги до знань,
умінь і навичок, що викладені в робочій
програмі практики. Власні пропозиції
студента в оцінках і вирішенні
практичних задач підвищує його вміння
використовувати знання, які він отримав
при проходження практики, а також
знання, набуті при самостійному
поглибленому вивчені питань, що
відносяться практичної підготовки.

Оцінка у національній шкалі
(запис в залікову відомість,
книжку)
Екзамен,
Залік
диф.залік,
практика

Відмінно (А)

Зара-ховано
(А)

Достатній
Забезпечує студенту самостійне
вирішення основних практичних задач в
умовах, коли
вихідні дані в них змінюються порівняно з
прикладами, що розглянуті у ході
проходження практики

Добре (В)

Зара-ховано
(В)

Достатній
Конкретний рівень, за вивченим
матеріалом робочої програми практики.
Додаткові питання про можливість
використання теоретичних положень для
практичного використання викликають
утруднення.

Добре (С)

Зара-ховано
(С)

Середній
Забезпечує достатньо надійний рівень
відтворення основних положень практики

Задовільно
(D)

Зара-ховано
(D)

Е
(задовільн
о)
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3559

F ((незадовільно) з FX ((незадовільно)
обов’язковим
з можливістю
повторним
повторного
вивченням)
складання)

6063

1-34

Студент має певні знання, передбачені в робочій програмі практики, володіє основними
положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З
використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення
практичних завдань. Виконання практичних та індивідуальних завдань значно формалізовано: є
відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими
дисциплінами
Студент може відтворити окремі фрагменти з практичної підготовки.
Незважаючи на те, що програму навчальної практики студент
виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є
невірними, необґрунтованими.
Цілісність розуміння матеріалу з практики у студента відсутні.

Студент повністю не виконав вимог робочої програми навчальної
практики.
Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними.
Студент не допущений до здачі екзамену/заліку.

Середній
Є мінімально допустимим у всіх
складових навчальної програми з
практики

Задовільно
(Е)

Зара-ховано
(Е)

Низький
Не забезпечує практичної реалізації
задач, що формуються у процесі
проходження практики

Незадовільно
(FX)
- запис в
екзаменаційній
відомості.
В залікову
книжку не
проставляється

Незадовільний
Студент не підготовлений до
самостійного вирішення задач, які
окреслює мета та завдання практики

Не допущений
(F)
- запис в
екзаменаційній
відомості.
В залікову
книжку не
проставляється

Не запаховано
(FX)- запис в
екзаме-наційні
й відомості. В
залікову
книжку не
проставляється
Не допущений (F)
- запис в
екзаменаційні
й відо-мості. В
залікову
книжку не
проставляється
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10. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Після закінчення виробничої практики студенти звітують про виконання
програми та індивідуального завдання. Кожний студент окремо подає на
кафедру звіт (ДОДАТОК 5), щоденник практики, оформлені підписами і
печаткою організації - бази практики, а також відгук керівника від організації
про проходження ознайомчої практики, також завірений підписом і печаткою.
Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів
програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список
використаної літератури, тощо. Оформлюється звіт за загальними вимогами, які
встановлені стандартом для оформлення текстових документів.
Звіт з практики захищається (із диференційованою оцінкою) студентом у
комісії, призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії входять викладач
- керівник практики від кафедри і, за можливості, від бази практики.
Критерієм ефективності проходження практики є практичне засвоєння
знань, умінь і навичок, передбачених програмою з практики. Виконання
практичних завдань на базах практики контролюється в процесі їх подання і
захисту.
Комісія приймає захист звітів студентів на базах практики в останні три
дні її проходження або у навчальному закладі. Оцінка (за національною
шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ЕСТS) за результати практики
вноситься в відомість захисту звіту з практики, індивідуальний навчальний
план та залікову книжку студента за підписами членів комісії і враховується
стипендіальною комісією при призначенні стипендії разом з його оцінками за
результатами підсумкового контролю.
Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може
бути надано право на проходження практики повторно при виконанні умов,
визначених навчальним закладом. Студент, який отримав негативну оцінку з
практики, відраховується з навчального закладу.
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http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5004
26. Тюріна Н.М. Логістика : Навч. посіб. / Н. М.Тюріна, І.В. Гой, І.В. Бабій. – К.: «Центр
учбової літератури», 2015. – 392 с.
27. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика .Навч. посіб [Електронний ресурс]. −
Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1416_33626047.pdf
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Journal of Consumer Behavior
-[Електронний ресурс]. Режим доступу http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1479-1838/
2. Journal of the Association for Consumer Research - [Електронний ресурс]. Режим
доступу -http://www.journals.uchicago.edu/toc/jacr/current/
3. Журнал "Marketing Media Review" [Електронний ресурс]. Режим доступу http://mmr.net.ua/
4. Журнал "Маркетинг в Україні" [Електронний ресурс]. Режим доступу http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
5. Журнал "Новый маркетинг"
[Електронний ресурс]. Режим доступу http://marketing.web-standart.net/
6. Портал
споживача.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступу
www.consumerinfo.org.ua/
7. Журнал
"MarketingMix"
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу
http://www.mm.com.ua/
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ДОДАТОК 1

ДОГОВІР № ____
про проведення практики студентів
вищого навчального закладу
Місто ____________

« ____» ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, ____________________________
____________________________________________________________________
(повне найменування навчального закладу)

(далі – навчальний заклад) в особі ______________________________________
____________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

діючого на підставі
____________________________________________________________________
(статут або доручення)

і, з другої сторони,____________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі – база практики) в особі_________________________________________
(посада)

___________________________________________________, діючого на підставі
(прізвище, ініціали)

______________________________________________________(далі – сторони),
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:
1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:
№
Напрям підготовки.
Курс Вид практики
з/п Професійне спрямування/
спеціальність

Прізвище, ім’я по
батькові студентів

Термін практики
(початок-кінець)

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва
практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми
практики, не допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт,
що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху.
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1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному
робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та
на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних
методів праці.
1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися
матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними
для виконання програми практики.
1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі
порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші
порушення повідомляти вищий навчальний заклад.
1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного
студента-практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики,
якість підготовленого ним звіту тощо.
1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та
дипломних робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є
комерційною таємницею, на підставі направлень кафедр.
1.9. Додаткові умови_____________________________________________
2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму
практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на
практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил
внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією
бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час
проходження практики.
2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану
інформацію про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних
робіт та звітів у встановленому порядку.
2.5. Додаткові умови_____________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
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3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків
щодо організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в
Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором,
вирішуються у встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця
практики згідно з календарним планом.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному – базі практики і
вищому навчальному закладу.
3.5. Місцезнаходження:
навчальний заклад: ___________________________________________________
база практики: ________________________________________________________________
Підписи та печатки
Від навчального закладу:
_______ __________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.П. «___» __________20__р.

Від бази практики:
________ ________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.П. «____» ____________ 20__р.
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ДОДАТОК 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний університет
телекомунікацій

MINISTRY OF EDUCATION
AND SCIENCE OF UKRAINE
State University of
Telecommunications

03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7
тел. (044) 248-85-97,
факс (044) 248-85-78

03680, Kiev, Solomenskaya Str., 7
Tel. 38(044) 248-85-97
fax 38(044) 248-85-78

Від__________ №____________

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ
(є підставою для зарахування на практику)

Згідно з угодою від „___‖ _______ 20___ року № __________, яку укладено з
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за спеціальністю
(спеціалізацією)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Назва практики ___________________________________________________
Строки практики з „___‖ ________________________________ 20___ року
по „___‖ ________________________________ 20___ року
Керівник практики від ДУТ
( посада, прізвище, ім’я, по батькові )

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ

М.П.
Директор ННІМП

С.А. Федюнін
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ДОДАТОК 3

Державний університет телекомунікацій

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
__________________________________________________________________
(вид і назва практики)
студента
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Інститут, факультет,
відділення_________________________________________________________
Кафедра, циклова комісія
__________________________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний
рівень_____________________________________________________________
Напрям підготовки
__________________________________________________________________
Спеціальність______________________________________________________
(назва)
_________ курс, група _______________
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Студент___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, в організацію, установу.
Печатка
підприємства, організації, установи

„___‖ ____________________ 20___ року

____________ ________________________________________________________________________________
(підпис)
(посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи.
Печатка
підприємства, організації, установи

―___‖

____________________ 20___ року

_____________ _______________________________________________________________________________
(підпис)
(посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
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Календарний графік проходження практики
Тижні проходження практики
№
з/п

Назви робіт

1

2

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

Відмітк
и про
виконан
ня
8

Керівники практики:
від Державного університету телекомунікацій
( назва вищого навчального закладу )
( підпис )

( прізвище та ініціали )

від
( назва підприємства, організації, установи )
( підпис )

( прізвище та ініціали )
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Робочі записи під час практики

81

82

Відгук і оцінка роботи студента на практиці
в
( назва підприємства, організації, установи )

Керівник
практики
від
підприємства,
організації,
установи____________________
__________________________________________________________________
( підпис )

( прізвище та ініціали )

Печатка

«_____» _________________ 20___ року
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

Висновок керівника практики
від ДУТ про проходження практики

Дата складання заліку «_____»_______________20____року
Оцінка:
за національною шкалою

_______
( літерами )

кількість балів
( цифрами і літерами )

Керівники практики:
від Державного університету телекомунікацій
( назва вищого навчального закладу )
( підпис )

( прізвище та ініціали )
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Примітки:
1. Форму призначено для визначення завдань на практику,
проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи,
оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім
розділів відгуку про роботу студента на практиці.
2. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до
форми та змістового наповнення «Щоденника практики» залежно від
специфіки та профілю вищого навчального закладу.
3. Формат бланка – А5 (148  210 мм), брошура 8 сторінок разом
з обкладинкою з карткового паперу.
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ДОДАТОК 4
Кутовий штамп
(підприємства,
організації, установи)

Ректору Державного університету
телекомунікацій

ПОВІДОМЛЕННЯ
Студент

Державного університету телекомунікацій
( повна назва вищого навчального закладу )

( прізвище, ім’я, по батькові )

( навчальна група, спеціальність )

прибув «____» __________ 20___ року до
( назва підприємства, організації, установи )

і приступив до практики.
Наказом по
( назва підприємства, організації, установи )

від «____» __________ 20___ року № ____ студент зарахований на посаду
( штатну, дублером, штатну роботу, практикантом )

( штатні посади назвати конкретно )

Керівником практики від

призначено
( назва підприємства, організації, установи )
( посада, прізвище, ім’я, по батькові )

Керівник
( назва підприємства, організації, установи )

( підпис )

М.П.

( посада, прізвище, ім’я, по батькові )

«_____»____________ 20___ року

Керівник практики від ДУТ
( назва кафедри, циклової комісії )

( підпис )

( посада, прізвище, ім’я, по батькові )

«_____»___________ 20____ року
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ДОДАТОК 5

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Кафедра маркетингу

ЗВІТ
про проходження ознайомчої практики
студента _______________________
_________курсу, групи___________
_______________________________
(прізвище, ім’я студента)
_______________________________
(місце проходження практики)

Керівник практики
від підприємства

Керівник практики
від університету

(прізвище, підпис)

(прізвище, підпис)

Київ
201__

