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1. Опис освітнього компонента 

 

Найменування 

показників   

Галузь знань,  

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної дисципліни  

денна форма  

навчання  

заочна форма 

навчання  

Кількість кредитів  

– 3 

Галузь знань  

07 – Управління та 

адміністрування  Нормативна 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - Звіт з 

практики  

Освітній рівень: 

другий  

(магістерський) 

Рік підготовки:  

2-й  2-й  

Семестр   

Загальна кількість 

годин – 90  

3-й  3-й  

Тижневих годин - 

45 

 

Спеціальність:    

075 Маркетинг   

Лекції 

0 год.  0 год.  

Практичні, семінарські  

0 год.  0 год.  

Лабораторні  

 год.   год.  

Самостійна робота  

90 год.   90 год. 

Індивідуальні завдання: год.  

Вид контролю:   

Диференційований 

залік  

Диференційований  

залік 
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2. Мета та завдання виробничої (переддипломної) практики 

 

 

Мета освітнього компонента «Виробнича (переддипломна) 

практика» є: оволодіння 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. 

Завдання освітнього компонента «Виробнича (переддипломна) 

практика» : 

- 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 

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. 

Виробнича (переддипломна) практика для студентів денної (заочної) 

форми навчання триває 2 тижні, що складає 3 кредити ECTS (90 годин) та 

відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану 

підготовки фахівців зі спеціальності 075 «Маркетинг» освітньої програми 

«Маркетинг» другого (магістерського) рівня освіти. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців 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.  
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Це можуть бути суб'єкти господарської діяльності різних видів 

економічної діяльності, форм власності, організаційно-правових форм. 

Робоча програма виробничої (переддипломної) практики складена на 

основі освітньо-професійної програми «Маркетинг» та відповідає стандарту 

вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг». 

Під час виробничої (переддипломної) практики здобувач вищої освіти 

повинен: 

 навчитися використовувати отримані теоретичні знання про методи та 

прийоми маркетингу для виконання практичних завдань маркетингової 

діяльності в організації; 

 навчитися аналізувати та провадити політику маркетингу-мік 

підприємств та організацій; 

 посилити навички самостійного збирання економічних фактів і даних та 

їх наукового узагальнення й дослідження, аргументація на його основі 

теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розв’язання 

певних актуальних маркетингових проблем; 

 оволодіти методами маркетингової діяльності підприємства: 

ознайомлення із здійсненням товарної, цінової політики, організацією 

просування товарів (послуг), плануванням маркетингу та його контролем; 

 ознайомитися з альтернативними способами вирішення маркетингових 

проблем в реальному секторі національної економіки; 

 ознайомитись з призначенням, функціями, виробничою і управлінською 

структурами підприємства; 

 розвинути навички по проведенню маркетингових досліджень у 

підприємницькій діяльності; 

 зібрати інформацію та необхідні матеріали для написання і оформлення 

звіту про виробничу (переддипломну) практику; 

 зібрати, систематизуватита узагальнити інформацію для її подальшого 

використання при виконанні кваліфікаційної роботи магістра; 

 розробити рекомендації по вдосконаленню маркетингової діяльності 

підприємства чи організації. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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Програмні результати навчання: 

 

ПРН 1.  Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні 

принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. 

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. 

 



 8 

 

3.Бази практик 

 

 

Здобувачі вищої освіти Університету проходять виробничу 

(переддипломну) практику на відповідних базах згідно з вимогами програми 

практики та мають відповідати особливостям галузі, в якій працюватимуть 

випускники після закінчення ВНЗ. 

Університет завчасно укладає угоди з базами щодо проведення виробничої 

(переддипломної) практики здобувачів освіти.  

Попередньо укладені угоди з підприємствами, установами, організаціями є 

основою для формування переліку баз практик та відповідного наказу. 

Здобувач вищої освіти може самостійно  обрати місце проходження 

виробничої (переддипломної) практики, попередньо узгодивши це із 

керівником практики від Університету. 

Зміна бази практики можлива лише з поважних причин і лише до початку 

виробничої (переддипломної) практики. Самостійно змінювати місце практики 

студент не має права. 

Підприємство, обране базою практики, має відповідати певним вимогам: 

 бути  самостійним господарюючим суб’єктом; 

 мати успішний досвід маркетингової діяльності на ринку не менше двох 

років; 

 проводити стандартизований облік і фінансову звітність; 

 функціонувати як відкрита господарська система в ринковій економіці; 

 займатись маркетинговою, торгівельною, комерційною діяльністю. 
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4.Організація та керівництво практикою 

 

Тривалість виробничої (переддипломної) практики визначається 

навчальним планом. Навчально-методичне керівництво практикою й 

виконання програми забезпечує кафедра маркетингу. Перед початком 

виробничої (переддипломної) практики керівник від кафедри проводить 

консультацію-інструктаж,  на якій студентів ознайомлюють з: 

 програмою виробничої (переддипломної) практики; 

 порядком її проходження; 

 вимогам до складання звіту про проходження практики; 

 вимогами щодо оформлення щоденника; 

 системою оцінювання. 

Проходження виробничої (переддипломної) практики передбачає 

здійснення контролю за дотриманням студентами вимог. Виокремлюють 

дві форми контролю: 

 поточний контроль – здійснюється керівником виробничої 

(переддипломної) практики від кафедри «Маркетингу» та 

призначенням керівником від бази практики. Передбачає перевірку 

своєчасності заповнення щоденника , виконання визначеного 

графіка робіт, індивідуальних завдань тощо. 

 підсумковий контроль – здійснюється  в процесі захисту звіту з 

виробничої (переддипломної) практики та передбачає також 

перевірку відповідності всіх документів.  

 

Поточний контроль за проходженням практики здійснюють з 

метою: 

 надати допомогу студентам у виконанні програми практики ; 

 виявити й усунути недоліки у проходженні практики.  

Контроль можуть проводити: 

 керівник практики від Університету; 

 керівник від бази практики; 

 завідуючий кафедри маркетингу.  

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою з 

урахуванням теми магістерської роботи. Студенти можуть самостійно, з 

дозволу кафедри, підбирати для себе місця проходження практики і 

пропонувати їх. Закріплення студентів за базами практики та призначення 

керівників від кафедри маркетингу оформляється наказом ректора 

університету. 



 10 

Керівник практики зобов'язаний: 

 ознайомити студентів із програмою виробничої (переддипломної) 

практики; 

 повідомити студентів про форми звітності, затверджені кафедрою; 

 здійснити контроль за своєчасним прибуттям студентів на бази практики. 

У кінці практики керівники оцінюють результати проходження 

практики кожним студентом, дають письмову характеристику та відгук на 

звіт про проходження практики. 

Студенти під час проходження практики зобов’язані: 

 до початку практики пройти медичний огляд та інструктаж з охорони 

праці та техніки безпеки, питань проходження практики, отримати 

від керівника практики від кафедри методичні вказівки, консультації 

щодо оформлення всіх необхідних документів;  

 своєчасно прибути на базу практики;  

 дотримуватись правил охорони праці й техніки безпеки;  

 ознайомитися із правилами внутрішнього розпорядку установи та 

іншими нормативними документами, які регламентують роботу 

працівника, і суворо їх дотримуватись; 

 заповнити належним чином документацію щодо проходження 

практики та забезпечити її доступність для перевірки;  

 своєчасно готувати звіт про виконання програми практики ; 

 згідно з розкладом роботи комісії вчасно захистити звіт про 

практику. 

При проходженні виробничої (переддипломної) практики студент 

веде щоденник, в якому коротко відображає основні результати виконаної 

роботи. 

Всі роботи, що зафіксовані в щоденнику, повинні бути затверджені 

керівником практики від підприємства. Керівництво підприємства дає в 

щоденнику висновок про роботу студента під час практики, де відображає: 

характеристику виконаної роботи, її якість, активність і дисципліну студента, 

участь студента в громадській роботі, а також загальну оцінку роботи 

студента під час практики. 

За узгодженням керівників практики студенти повинні один-два рази 

на тиждень звітувати на кафедрі про виконану роботу. 
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5. Програма освітнього компонента «Виробнича (переддипломна) 

практика» 

 

 

Змістом практики передбачається виконання студентом наступних 

завдань і робіт: 

1. Ознайомитися: 

 з підприємством, його історією, видами виготовлюваної продукції та 

організаційною структурою; 

 з організаційною структурою служби маркетингу, виконуваними 

функціями, які покладаються на окремі підрозділи, посадовими 

інструкціями. 

2. Виконати наступну роботу: 

 дослідити реальну маркетингову ситуацію на ринку підприємства, 

визначити тенденції її розвитку та здійснити прогноз основних 

показників, що характеризують результати маркетингової діяльності; 

 дослідити сильні та слабкі сторони підприємства, які визначають його 

конкретні переваги в розрізі обраної теми магістерської роботи; 

 визначити фактори маркетингового середовища (внутрішні, зовнішні), 

які можуть бути найважливішими для досягнення стратегічних 

(тактичних, оперативних) цілей підприємства, виходячи із проблеми 

дослідження в дипломній роботі. Описати механізм впливу цих 

факторів, запропонувати методи моделі кількісної та якісної оцінки. 

Надати характеристику джерел маркетингової інформації, яка була 

використана в процесі дослідження; 

 дослідити чинники формування та реалізації маркетингових стратегій 

підприємства за напрямами бізнесу, видами товару, ринками збуту 

тощо. 

 

Програма практики складається з таких змістових модулів: 

1. Економічна характеристика  та аналіз діяльності бази практики 

2. Дослідницька частина 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістра в результаті 

проходження практики студенти повинні вміти: 

 

Зміст умінь, що забезпечуються 

Змістовий модуль 1.  Економічна характеристика  та аналіз діяльності 

бази практики 
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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 

вміти:  

 організувати збір інформації для оцінки маркетингової 

діяльності підприємства; 

 розробляти плани маркетингової діяльності; 

 складати звіти, акти, довідки щодо результатів маркетингової 

діяльності 

Змістовий модуль 2. Дослідницька частина 

знати:  

 організацію маркетингової діяльності на внутрішніх і зовнішніх 

ринках; 

 механізм реалізації елементів комплексу маркетингу; 

 методику проведення аналізу маркетингової діяльності фірми. 

вміти:  

 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. 
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6. Вимоги до структури та змісту звіту з практики 

 

Звіт про проходження виробничої (переддипломної) практики має 

наступну структуру: 

- титульну сторінку; 

- рецензія на проходження практики; 

- зміст; 

- вступ, де зазначаються мета і завдання практики (2-3 стор.); 

- основна частина (30-40 стор.);  

- висновки та пропозиції (3-5 стор.); 

- список використаних джерел; 

- додатки (у разі необхідності). 

Загальний обсяг звіту має бути в межах 20-50 стор. (без додатків). 

Підсумком виробничої (переддипломної) практики для студентів є 

виконання календарного графіка, написання та захист звіту, оформлення 

щоденника практики.  

Титульна сторінка повинна містити ряд обов’язкових параметрів і давати 

інформацію про: 

 назву міністерства та найменування вищого навчального закладу; 

 назву кафедри, де проходить виробнича (переддипломна) практика; 

 назву роботи; 

 прізвище, ім’я, по батькові студента і його підпис; 

 прізвище та ініціали керівника від бази практики, його посада і підпис, 

завірені печаткою підприємства, де саме студент проходив практику; 

 прізвище та ініціали керівника від кафедри і його підпис; 

 оцінки за національною шкалою та ECTS; 

 членів комісії по захисту звіту; 

 місто й рік виконання роботи. 

Зміст демонструє структуру звіту з практики. У Вступі необхідно 

висвітлити завдання виробничої (переддипломної) практики та актуальність 

вивчення процесу маркетингової діяльності та її вдосконалення на обраній базі 

практиці. При формулюванні мети необхідно уникати слів «вивчення» чи 

«дослідження», які вказують не на саму мету, а на способи її досягнення. 

Основна частина роботи складається з трьох розділів, поділених на 

підрозділи. Кожен розділ розпочинається з нової сторінки. 

В першому розділі необхідно подати: загальну характеристику 

підприємства (бази практики), його структури, основні показники діяльності в 

динаміці (не менш як за три роки), вимоги до охорони праці на підприємстві. 

Другий розділ – аналітичний. Необхідно проаналізувати сучасний стан 
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об’єкта дослідження, його маркетингової діяльності, комплексу маркетингу та 

маркетингового середовища. Розділ має практичне спрямування та містить 

результати самостійного економічного, фінансового, статистичного та 

маркетингового аналізу попередньо зібраної інформації. Аналізу підлягає 

потенціал підприємства та маркетингові проблеми, які підлягають вирішенню. 

Виклад матеріалу не повинен бути суто описовим, оскільки метою дослідження 

є оцінка маркетингової складової підприємницької діяльності. 

Третій розділ – рекомендаційний. Суть його полягає в наданні 

рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення інструментів маркетингу та 

маркетингу-мікс на базі практиці. В даному розділі студент повинен зазначити 

результати власних досліджень, запропонувати шляхи підвищення 

ефективності управління підприємством та навести  свої пропозиції щодо 

вибору певної стратегії маркетингу. Рекомендації щодо напрямів усунення 

недоліків, покращення результатів діяльності підприємства (фірми, організації) 

мають бути науково обґрунтовані.  

Завершальним етапом написання звіту з виробничої (переддипломної) 

практики є оформлення висновків. У висновках викладають важливі практичні 

результати, одержані в ході практики. Це послідовне, логічно побудоване 

викладення отриманих результатів та їх співвідношення із загальною метою та 

конкретними завданнями, поставленими й сформульованими у вступі. У 

висновках слід акцентувати увагу на якісних і кількісних показниках здобутих 

результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації 

щодо їх використання. 

За необхідності формують додатки до звіту. Додатки містять різний  за 

змістом допоміжний матеріал, якиї має додаткове, довідкове значення, але 

необхідний для повного висвітлення результатів проходження виробничої 

практики. 
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7. Підведення підсумків практики 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання, науково-дослідної роботи тощо. 

Письмовий звіт разом зі щоденником, який завіряється керівником практики від 

підприємства, подається на рецензування керівнику практики від кафедри. Звіт 

практики повинен відповідати вимогам щодо оформлення, змісту всіх розділів 

програми, індивідуального завдання. 

Звіт практики захищається студентом з диференційованою оцінкою 

комісії, призначеною завідувачем кафедри маркетингу. Комісія приймає залік з 

практики згідно термінів, встановлених наказом Ректора. Оцінка студента за 

практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку 

студента за підписами членів комісії. 

Студент, який отримав оцінку «незадовільно» за формою «К», 

відраховується з університету. 

 

 

8.Методи навчання 

 

Результати навчання Методи навчання і 

викладання 

Методи оцінювання 

досягнення результатів 

навчання 

Знання і розуміння Методи передачі і 

сприйняття навчальної 

інформації, пробудження 

дослідницького інтересу 

(консультування, 

перевірка звіту з 

практики, самостійна 

робота студента) 

У процесі захисту звіту 

Розуміння, уміння,   

навички 

Залучення здобувача до 

активної навчальних 

діяльності – виконання 

завдань практики в 

умовах виробництва,   

самостійна робота,   

підготовка звіту 

У процесі захисту звіту 
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9.Методи контролю 

 

Основним методом контролю виконання програми практики є захист 

письмового звіту з практики. Вчасність і повнота виконання завдань 

контролюються також в процесі комунікації зі студентами під час проходження 

практики,   шляхом аналізу відгуку керівника від підприємства. 

 

 

 

10.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням: 

 оцінка проходження практики керівником практики від підприємства 

(максимально 30 балів); 

 оформлення звіту з практики. Оцінює керівник практики від кафедри 

(максимально 20 балів); 

 оцінка захисту практики. Оцінює керівник практики від кафедри  

(максимально 50 балів). 

 

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 

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. 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну шкалу та 

шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку: 

 

Шкала оцінювання Університету, 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 

 

Студенти, що отримали сумарний бал, нижчий за 51 за національною 

шкалою, отримують оцінку FX за шкалою ECTS та скеровуються на повторний 

захист практики. 
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11.Методичне забезпечення 

 

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. 30 

 

 

 

12. Рекомендована 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.  
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13.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  

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 

 

http://www.marketingua.com/
http://www.mmr.net.ua/
http://www.mr.com.ua/
https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
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/

