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Секція 1: Сучасний розвиток маркетингу, логістики,
реклами та PR в Україні: інтеграція теорії та
практики
Іванов Ігор Іванович, 3 курс, група МР-31д
Науковий керівник – д.е.н., доцент Поліщук І. І.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Текст текст текст…[1, с. 11].
Список використаної літератури:
1. Гончарук А. Новий підхід до управління
інноваціями на підприємстві. Економіка України. 2017.
№ 3. С. 36-46.
2. Поліщук І.І. Міжнародна інтеграція і розвиток
маркетингового потенціалу промислових підприємств.
Науковий вісник Полтавського університету економіки
і торгівлі. Економічні науки. 2017. №4. С. 152-158.
URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven
/article/
viewFile/1528/1202.
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