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 Назва курсу Виробнича (переддипломна) практика 

Адреса викладання 

курсу 

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра маркетингу економічного факультету 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

07 «Управління і адміністрування» 

075 «Маркетинг» 

Викладачі курсу Зіньцьо Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

маркетингу 

Чуба Надія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

маркетингу 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/zin-ts-o-yuliia-volodymyrivna 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/chuba-nadiya-viktorivna 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться (за попередньою домовленістю) в день проведення 

лекцій та практичних занять (адреса економічного факультету: 79000, 

Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 210). Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/vyrobnycha-pereddyplomna-praktyka  

Інформація про 

курс 

Навчальна дисципліна «Виробнича (переддипломна) практика» передбачає 

доповнення набутих ними теоретичних знань системою практичної 

підготовки. Студенти проходять виробничу (переддипломну) практику на 

підприємствах, які мають права юридичної особи та здійснюють виробничу, 

науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання 

відповідних навиків та вмінь практичної діяльності за спеціальністю.  

Це можуть бути суб'єкти господарської діяльності різних видів економічної 

діяльності, форм власності, організаційно-правових форм.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Виробнича (переддипломна) практика» є нормативною 

дисципліною для освітньо-професійної програми підготовки магістра зі 

спеціальності 075 «Маркетинг», яка викладається в 3-му семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення освітнього компонента «Виробнича (переддипломна) 

практика» є оволодіти сучасними методами, інструментарієм та 

формами організації маркетингової діяльності та її пріоритетів (на базі 

одержаних в Університеті знань) професійними уміннями й навичками для 

прийняття оптимальних рішень в реальних ринкових та виробничих умовах 

та збір фактичного матеріалу для виконання дипломної (кваліфікаційної) 

роботи. 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента «Виробнича 

(переддипломна) практика» є: 

- комплексне вивчення маркетингової діяльності фірми у тісному 

взаємозв'язку з технікою, технологією, організацією, економікою та 

управлінням виробництвом та темою дипломної роботи; 

- техніко-економічний аналіз маркетингової діяльності підприємства за 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/zin-ts-o-yuliia-volodymyrivna
https://econom.lnu.edu.ua/course/vyrobnycha-pereddyplomna-praktyka
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певний період для виявлення резервів покращення кінцевих результатів 

роботи; 

- ознайомитися з організацією, структурою і перспективами розвитку баз 

практики, управлінням маркетингу; 

- опанувати існуючу практику виконання функцій у тих підрозділах бази 

практики, де студент проходитиме практику; 

- набути навичок проведення планово-економічних розрахунків, аналізу і 

ведення документації щодо діяльності підрозділів підприємства; 

- самостійно виконувати завдання, передбачені програмою практики у 

певних підрозділах; 

- провести порівняльний аналіз існуючої організації і методики виконання 

певних функцій на базі практики і відповідних методичних вказівок, 

інструкцій тощо. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Зіньцьо Ю.В. Виробнича (переддипломна) практика: Методичні 

рекомендації для студентів денної (заочної) форми навчання економічного 

факультету спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл: доц. Зіньцьо Ю.В.– ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2021. – с. 34 

 

Додаткова література:  

1. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Маркетинг у роздрібній торгівл: навч. 

Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022. 220с. 

2. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. 256 с. 

3. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. 416 с. 

4. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво 

ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 338 с. 

5. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб. 

Львів: ЛНУ, 2015. 240 с. 

6. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний 

посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана 

Франка, 2013. 192 с. 

7. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с. 

8. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. 

Львів: Видавництво «Край», 2014. 244 с. 

9. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. 228 с. 

10. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: 

монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.  

 

Інформаційні ресурси: 

1. Міжнародна маркетингова група. URL: http:// www.marketingua.com/  

2. Український журнал про маркетингові комунікації і медіа 

«MarketingMediaReview» (MMR). URL: http://www.mmr.net.ua   

3. Журнал «Маркетинг и реклама» URL: http://www.mr.com.ua  

4. Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» URL: 

https://mmi.fem.sumdu.edu.ua  

http://www.marketingua.com/
http://www.mmr.net.ua/
http://www.mr.com.ua/
https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
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5. «Маркетинг в Україні». Науковий журнал. URL: 

http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/  

6. «Маркетинг: теорія і практика». Науковий журнал. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html  

7. Українська Асоціація Маркетингу. URL:  http://uam.in.ua/ 

8. Американська асоціація маркетингу. URL:  https://www.ama.org 

9. Маркетинговий портал. URL:  http://www.marketing-research.in.ua 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 3 кредити, 90 год., 2 тижні 

Очікувані 

результати 

навчання 

В результаті проходження виробничої (переддипломної) практики студент 

буде:  

знати : 

- організаційну та виробничу структуру підприємства, його функціональних 

підрозділів;  

- законодавчі та нормативні акти, які регламентують маркетингову діяльність 

фірми; 

- цілі та завдання відділу маркетингу; 

- взаємозв’язки відділу маркетингу з іншими підрозділами; 

- організацію маркетингової діяльності на внутрішніх і зовнішніх ринках; 

- механізм реалізації елементів комплексу маркетингу; 

- методику проведення аналізу маркетингової діяльності фірми. 

 

вміти : 

- організувати збір інформації для оцінки маркетингової діяльності 

підприємства; 

- розробляти плани маркетингової діяльності; 

- складати звіти, акти, довідки щодо результатів маркетингової діяльності 

проводити аналіз стану маркетингової діяльності; 

- проводити маркетингові дослідження, використовуючи різні його види та 

методи; 

- визначати стан конкуренції на ринку; 

- правильно оцінювати кон’юнктуру ринку; 

- обґрунтовувати шляхи покращення маркетингової діяльності фірми. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент набуває: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК 5 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК 6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 

СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з 

найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. 

СК5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні 

принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. 

http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html
http://uam.in.ua/
https://www.ama.org/
http://www.marketing-research.in.ua/
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ПРН 2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та 

практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач 

ринкового суб’єкта. 

ПРН 3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, 

аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних 

маркетингових рішень в умовах невизначеності. 

ПРН 5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. 

ПРН 6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта на різних 7 рівнях управління, розробляти проекти у сфері 

маркетингу та управляти ними. 

ПРН 8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході 

вирішенні колективних задач, веденні переговорів, наукових дискусій у сфері 

маркетингу. 

ПРН 15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх 

результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого 

програмного забезпечення. 

Ключові слова Виробнича (переддипломна) практика, практична діяльність, підприємства, 

служба маркетингу, маркетинговий відділ, маркетингова діяльність, 

маркетингова стратегія підприємства, звіт. 

Формат курсу Очний/заочний 

 Типовий календарний план проходження виробничої (переддипломної) 

практики для кращого розуміння структури 

Теми № 

п/п 

Розділи програми практики Кількість робочих днів1 

1Кількість днів визначається з 

врахуванням характеру діяльності 

фірми. 

1 Прибуття на базу практики 0.5 

2 Проведення вступного інструктажу з охорони 

праці 
0.5 

3 Ознайомлення з організаційною структурою 

служби маркетингу, 

принципами її побудови, 

0.5 

4 Ознайомлення з маркетинговим мікро- та 

макросередовищем 

діяльності підприємства (покупці, 

конкуренти, демографічне 

середовище, науково-технічне середовище і 

тощо) 

0.5 

5 Ознайомлення і вивчення товарної політики 

підприємства на 

ринках його роботи (вітчизняних і 

зарубіжних). Вивчення цінової політики, яка 

проводиться підприємством 

2 

6 Ознайомлення і вивчення збутової діяльності 

підприємства. Вивчення рекламної діяльності 
2 

7 Ознайомлення з порядком планування 

маркетингу та проведенням 

його контролю 

1 

8 Збір кінцевих матеріалів для написання звіту 

за результатами практики. Оформлення звіту 
2 

9 Захист звіту з практики 1 
 

Підсумковий Диференційований залік в кінці навчального семестру 
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контроль, форма Методи контролю: 

Диференційований залік в кінці терміну проходження практики. 

Виробнича (переддипломна) практика завершується захистом звіту, 

складовими якого є сам звіт про проходження практики та щоденник 

практики. 

Пререквізити Для проходження Виробничої (переддипломної) практики студенти 

потребують базових знань з таких навчальних дисциплін як: «Маркетинг», 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Маркетингова товарна політика», 

«Економіка підприємства», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетинг 

промислового підприємства», «Поведінка споживача».  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Під час підготовки та проходження виробничої (переддипломної) практики 

присутня частково лекційна форма навчання на підготовчому етапі з 

використання мультимедійного забезпечення; пояснення та наведення 

прикладів з маркетингової діяльності підприємств; дискусія, бесіда, 

ілюстрація, демонстрація.  

Практичне заняття під час захисту звіту виробничої практики 

передбачає: 

- доповідь, відповідь, обговорення; 

- презентацію результатів практики з використання мультимедійного 

забезпечення тощо. 

Необхідне 

обладнання 

Проведення та захист звіту з виробничої (переддипломної) практики може не 

потребувати використання програмного забезпечення, крім загально 

вживаних програм і операційних систем. Зокрема, комп’ютер та 

мультимедійне обладнання 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Критерії оцінювання 

враховують основі складові звіту виробничої практики та роботу студента на 

базі практики. Зокрема, використовуються такі методи контролю: 

 

№ 

п/п 

Етапи оцінювання практики Бали 

1 Оцінка проходження практики керівником 

практики від підприємства (оцінює 

керівник практики від бази практики) 

30 

2 Оформлення звіту з практики (оцінює 

керівник практики від кафедри) 

20 

3 Оцінка захисту практики (оцінює керівник 

практики від кафедри) 

50 

 

 

Академічна доброчесність: передбачається, що роботи студентів будуть 

їхніми оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання консультацій та бази практики є важливою складовою виробничої 

практики. Очікується, що всі студенти добросовісно дотримуватимуться 

календарного графіку проходження практики, відвідають настановчу лекцію 
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перед початком практики та за необхідності консультації з викладачем, щодо 

проходження виробничої практики. Студенти мають інформувати викладача 

про неможливість відвідання бази практики та настановчої лекції перед її 

початком. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
81-89 В 

добре 
71-80 С 

61-70 D 
задовільно 

51-60 Е 

0-50 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 
 

Питання для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань 

1. Поняття, функції та сучасна концепція маркетингу.  

2. Способи і стратегії виходу фірми на зовнішній ринок.  

3. Комплекс маркетингу. Його інструментарій 

4. Маркетингове макросередовище. Характеристика його складових: 

правової, політичної, економічної системи, соціально-культурного та 

географічного середовищ.  

5. Проаналізувати комунікаційні зв’язки відділу (служби) маркетингу в 

структурі підприємства. 

6. Розробити анкету-опитувальник цільової групи споживачів 

підприємства. 

7. Провести опитування споживачів та сформувати звіт опитування. 

8. Маркетингова інформація та маркетингова інформаційна система на 

ринку. Порядок збору і оцінки ринкової інформації. 

9. Ринкова сегментація. Фактори, які впливають на сегментацію 

світового ринку.  

10. Методи та критерії сегментації ринку. Сегментування споживачів.  

11. Відбір цільових сегментів закордонних ринків. Основні підходи до 

вибору закордонних ринків.  

12. Маркетингові стратегії охоплення світового ринку. Позиціонування: 

типи та етапи.  

13. Концепція життєвого циклу товару.  

14. Товарна політика та її складові частини.  

15. Проаналізувати присутність підприємства в соціальних мережах як 

інструмент комунікації з цільовою аудиторією. 

16. Проаналізувати сезонність продажу продукту, максимальні і 

мінімальні періоди роботи. Внести пропозиції щодо диверсифікації. 

17. Проаналізувати маркетингові дослідження, що здійснюються на 
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локальному ринку, узагальнити їх результати і виробити рекомендації 

для організації — бази практики. 

  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
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Схема курсу «ВИРОБНИЧА (ПЕРЕДДИПЛОМНА) ПРАКТИКА» 
 

Тиж./ 

дата/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)*  

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література Завдання, год Термін 

виконання / 

день 

 Вступна ознайомча лекція керівника практики, 

під час якої студенти дізнаються про особливості 

проходження виробничої (переддипломної) 

практики: 

1. Метою, завданням розділу практики, 

термінами проходження; 

2. методичною літературою для оформлення 

документації практики та правилами / 

рекомендаціями написання та оформлення звіту 

з практики; 

3. ще раз ознайомлюються з базами практик; 

4. з сучасним станом, тенденціями розвитку 

ринків баз практики; 

5. з правилами техніки безпеки і трудової 

дисципліни впродовж проходження виробничої 

практики. 

Лекція 1.Методичні 

рекомендації для 

студентів денної 

(заочної) форми 

навчання 

економічного 

факультету 

спеціальності 075 

«Маркетинг» / Укл: 

доц. Зіньцьо Ю.В.– 

ЛНУ ім. Івана Франка, 

2021. – с. 34 

Завдання для 

самооцінювання: 

1. Ознайомитися з 

методичним 

забезпеченням 

виробничої  

(переддипломної) 

практики; 

2. Проаналізувати 

особливості збору 

інформації для 

написання 

звіту з виробничої 

(переддипломної) 

практики; 

3.Вивчити правилами 

техніки безпеки і 

трудової 

дисципліни впродовж 

проходження 

виробничої 

(переддипломної) 

практики. 

0.5 

 Прибуття на підприємство. 

Ознайомлення з історією розвитку підприємства, 

виготовлюваною ним продукцією, 

використовуваними технологічними процесами 

Комунікація на 

підприємстві – базі 

практики 

Забезпечує 

підприємство – база 

практики 

Завдання для 

самооцінювання: 

1.Проаналізувати 

етапи становлення 

підприємства-бази 

практики; 

2. Визначити типи 

ринків роботи 

0.5 
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підприємства; 

3. Визначити 

організаційну 

структуру 

підприємства та місце 

служби маркетингу в 

ній; 

4. Завдання від бази 

практики. 

 Ознайомлення з організаційною структурою 

служби маркетингу 

Комунікація на 

підприємстві – базі 

практики 

Забезпечує 

підприємство – база 

практики 

Завдання для 

самооцінювання: 

1. Вивчити 

організаційну 

структуру служби 

маркетингу; 

2.Завдання від бази 

практики. 

0.5 

 Ознайомлення з маркетинговим мікро- та 

макросередовищем діяльності підприємства 

(покупці, конкуренти, демографічне середовище, 

науково-технічне середовище і тощо) 

Комунікація на 

підприємстві – базі 

практики 

1.Майовець Є.Й., 

Майовець Я.М. 

Маркетинг у 

роздрібній торгівл: 

навч. Посібник. Львів: 

«ГАЛИЧ-ПРЕС», 

2022. 220с. 

2.Майовець Є.Й. 

Маркетинг: теорія та 

методологія: навч. 

посібник. Львів: 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 2013. 

450 с.  

3.Майовець Є., Кузик 

О. Маркетингові 

комунікації. 

Навчальний посібник. 

Львів: Львівський 

національний 

Завдання для 

самооцінювання: 

1. Проаналізувати 

мікромаркетингове 

середовище діяльності 

підприємства – бази 

практики; 

2. Проаналізувати 

макромаркетингове 

середовище діяльності 

підприємства – бази 

практики; 

3. Визначити двох 

основних конкурентів 

підприємства та 

визначити їх базові 

позиції на ринку. 

4.Визначити 

положення 

підприємства – бази 

практики по 

відношенню до 

0.5 
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університет імені 

Івана Франка, 2013. 

192 с. 

4.Практикум з 

маркетингу: навч. 

посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й.Львів: 

Видавництво «Край», 

2014.244 с. 

5.Тенденції розвитку 

маркетингу в Україні: 

функціональний 

підхід: монографія / За 

наук. ред., проф. Є.Й. 

Майовця. Львів, 2016. 

262 с. 

основних конкурентів; 

5.Завдання від бази 

практики. 

 Ознайомлення і вивчення товарної політики 

підприємства на ринках його роботи 

(вітчизняних і зарубіжних).  Вивчення цінової 

політики, яка проводиться підприємством.  

Комунікація на 

підприємстві – базі 

практики 

1.Майовець Є.Й., 

Майовець Я.М. 

Маркетинг у 

роздрібній торгівл: 

навч. Посібник. Львів: 

«ГАЛИЧ-ПРЕС», 

2022. 220с. 

2.Майовець Є.Й. 

Маркетинг: теорія та 

методологія: навч. 

посібник. Львів: 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 2013. 

450 с.  

3.Майовець Є., Кузик 

О. Маркетингові 

комунікації. 

Навчальний посібник. 

Львів: Львівський 

національний 

університет імені 

Завдання для 

самооцінювання: 

1.Ознайомитися з 

особливостями 

товарної політики 

підприємства; 

2.Вивчити особливості 

продукту 

підприємства; 

3. Проаналізувати 

асортимент 

підприємства; 

4. Ознайомитися з 

товарами флагманами 

підприємства; 

5. Завдання від бази 

практики. 

2 
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Івана Франка, 2013. 

192 с. 

4.Практикум з 

маркетингу: навч. 

посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й.Львів: 

Видавництво «Край», 

2014.244 с. 

5.Тенденції розвитку 

маркетингу в Україні: 

функціональний 

підхід: монографія / За 

наук. ред., проф. Є.Й. 

Майовця. Львів, 2016. 

262 с. 

 Ознайомлення і вивчення збутової діяльності 

підприємства.  Ознайомлення і вивчення 

рекламної діяльності та стимулювання збуту 

підприємства на ринках його роботи 

Комунікація на 

підприємстві – базі 

практики 

1.Майовець Є.Й., 

Майовець Я.М. 

Маркетинг у 

роздрібній торгівл: 

навч. Посібник. Львів: 

«ГАЛИЧ-ПРЕС», 

2022. 220с. 

2.Майовець Є.Й. 

Маркетинг: теорія та 

методологія: навч. 

посібник. Львів: 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 2013. 

450 с.  

3.Майовець Є., Кузик 

О. Маркетингові 

комунікації. 

Навчальний посібник. 

Львів: Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 2013. 

Завдання для 

самооцінювання: 

1. Ознайомитися з 

особливостями 

збутової політики 

підприємства; 

2. Завдання від бази 

практики. 

2 
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192 с. 

4.Практикум з 

маркетингу: навч. 

посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й.Львів: 

Видавництво «Край», 

2014.244 с. 

5.Тенденції розвитку 

маркетингу в Україні: 

функціональний 

підхід: монографія / За 

наук. ред., проф. Є.Й. 

Майовця. Львів, 2016. 

262 с. 

 Ознайомлення з порядком планування 

маркетингу та проведенням його контролю 

Комунікація на 

підприємстві – базі 

практики 

1.Майовець Є.Й., 

Майовець Я.М. 

Маркетинг у 

роздрібній торгівл: 

навч. Посібник. Львів: 

«ГАЛИЧ-ПРЕС», 

2022. 220с. 

2.Майовець Є.Й. 

Маркетинг: теорія та 

методологія: навч. 

посібник. Львів: 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 2013. 

450 с.  

3.Майовець Є., Кузик 

О. Маркетингові 

комунікації. 

Навчальний посібник. 

Львів: Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 2013. 

192 с. 

Завдання для 

самооцінювання: 

1. Вивчити систему 

маркетингового 

планування та 

контролю 

підприємства-бази 

практики; 

2. Завдання від бази 

практики. 

1 
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4.Практикум з 

маркетингу: навч. 

посіб. / за ред. Проф. 

Майовця Є.Й.Львів: 

Видавництво «Край», 

2014.244 с. 

5.Тенденції розвитку 

маркетингу в Україні: 

функціональний 

підхід: монографія / За 

наук. ред., проф. Є.Й. 

Майовця. Львів, 2016. 

262 с. 

 Збір кінцевих матеріалів для написання звіту за 

результатами практики.   

Оформлення звіту 

Самостійна робота 1. Зіньцьо Ю.В. 

Виробнича 

(переддипломна) 

практика: Методичні 

рекомендації для 

студентів денної 

(заочної) форми 

навчання 

економічного 

факультету 

спеціальності 075 

«Маркетинг» / Укл: 

доц. Зіньцьо Ю.В.– 

ЛНУ ім. Івана Франка, 

2021. – с. 34 

Завдання для 

самооцінювання: 

1. Зібрати та 

систематизувати 

необхіднудля 

написання звіту 

інформацію. 

2.Перегляд 

методичних матеріалів 

для написання звіту; 

3. Написання звіту; 

 

2 

 Захист звіту з практики Публічний захист  Представлення 

результатів звіту. 

1 


