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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 

073 Менеджмент (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) розроблено на 

основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста 

відповідної спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавр за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за спеціальністю 073 Менеджмент. 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст і формування рейтингового списку з абітурієнтів, 

які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим 

терміном за спеціальністю 073 Менеджмент. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ОКР молодший спеціаліст економіка 

та фінанси підприємства,  менеджмент і адміністрування, маркетинг. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

 основи теорії економіки підприємства, її основні поняття; 

 поняття підприємства, його структури та її види; 

 види підприємств та об'єднань підприємств; 

 поняття, сутність та групи і їх склад основних фондів; 

 поняття зносу та амортизації основних фондів, методи нарахування 

амортизаційних відрахувань; 

 показники та порядок їх розрахунку оцінки наявних основних фондів та 

ефективності використання основних фондів; 

 поняття, сутність та склад оборотних фондів підприємства; 

 показники ефективності використання оборотних фондів підприємства та 

порядок їх розрахунку; 

 поняття персоналу підприємства та його категорії; 

 сутність, порядок та види визначення чисельності персоналу підприємства; 

 поняття та економічне значення заробітної плати, форми та системи 

нарахування заробітної плати; 

 поняття та види витрат; 

 вили та порядок калькулювання собівартості проукції підприємства; 

 поняття ціни та види цін на проукцію підприємства; 

 порядок визначення ціни продукції підприємства; 

 поняття та економічне значення прибутку підприємства; 

 види прибутку підприємства та порядок його формування; 

 поняття прибутковості діяльності підприємства; 
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 розрахунок показників прибутку та прибутковості; 

 поняття фінансових ресурсів підприємства; 

 формування потоку грошових коштів на підприємстві; 

 поняття фінансових розрахунків на підприємстві та їх види; 

 поняття та види ефективності діяльності підприємства; 

 показники ефективності діяльності підприємства та порядок їх розрахунку; 

 основні організаційні підходи до окреслення цільових характеристик 

діяльності підприємства на ринку. 

 сутність категорій «управління» та «менеджмент»; 

 поняття управлінські відносини як предмет менеджменту; 

 сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, 

збут, зовнішньоекономічна діяльність; 

 існуючі парадигми менеджмент; 

 функцій менеджменту;  

 види управлінської діяльності; 

 особливості формування функцій менеджменту; 

 класифікацію  і характеристику функцій менеджменту; 

 сутність маркетингу;  

 основні передумови виникнення маркетингової діяльності;  

 визначити еволюцію концепцій маркетингу;  

 поняття споживач, поняття споживчий ринок; промисловий ринок;  

 основні принципи організації стратегічного маркетингу.    

 

Вступник повинен вміти: 

 формувати програму виробництва продукції та її реалізації, ресурсного 

забезпечення виробничої програми;  

 визначати складові ресурсного потенціалу підприємства та розробляти 

шляхи його ефективного використання; 

 визначати поняття механізму формування та використання доходів і 

прибутків підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, 

комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.);  

 оцінювати ефективність господарської діяльності, 

конкурентоспроможності підприємства та його продукції та розробляти 

шляхи їх підвищення; 

 здатність здійснювати процес розвитку та стимулювання (мотивації) 

персоналу;  

 уміння ефективно організувати групову роботу на основі знань процесів 

групової динаміки та принципів формування команди;  

 здатність прогнозувати та планувати цілі діяльності організації та 

підрозділів;  

 здатність розробляти системи стратегічного, поточного (тактичного) та 

оперативного контролю діяльності;  
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 уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність 

забезпечувати їх правомочність; 

 уміння знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати 

бізнес-ідею;  

 уміння демонструвати знання та уміння здійснювати управлінські функції 

на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення 

ефективної діяльності підприємства;  

 здатність здійснювати маркетингові дослідження для розробки та 

реалізації маркетингової політики, організації та контролю маркетингової 

діяльності;  

 здатність проведення рекламних кампаній, презентацій, включаючи роботу 

на спеціалізованих виставках;  

 здатність до формування програм ефективної співпраці з наявними та 

потенційними постачальниками. 

 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Економіка та фінанси підприємства 

Тема 1.  Підприємство як суб’єкт господарювання. 

Економіка підприємства як наукова дисципліна. Задачі, зміст та структура 

курсу. Економіка підприємства та інші соціально-економічні, природні та 

технічні науки. Значення вивчення курсу в підготовці висококваліфікованих 

фахівців.  Роль і зміст економічної діяльності підприємства. Виробнича 

діяльність і її види. Виробничий процес і його складові. . Поняття 

підприємства. Цілі і напрямки діяльності. Законодавча база функціонування 

підприємства. Закон України «Про підприємства в Україні», його основні 

положення. Класифікація підприємств по формі власності, сфері діяльності, 

організаційно-правовій формі, розміру, спеціалізації. Інтеграційні форми 

підприємств та організацій. Форми об’єднань підприємств і організацій 

(асоціації, консорціуми, корпорації, концерни, фінансово-промислові групи, 

холдинги).  

Поняття про господарські товариства. Закон України «Про господарські 

товариства». Види та особливості діяльності господарських товариств (ТОВ, 

АТ, командитні товариства, повні товариства, товариства с додатковою 

відповідальністю). 

Тема 2.  Основні фонди та нематеріальні активи. 

Поняття основних фондів підприємства як елементу матеріальних 

ресурсів. Характеристика складу основних фондів за різними класифікаційними 

ознаками. Облік та оцінка основних фондів: первісна, поновлена, залишкова 

вартість.. Поняття ліквідаційної вартості. Фізичний та моральний знос 

основних фондів. Причини морального зносу та їх характеристика. Амортизація 

основних фондів, її сутність. Економічна природа амортизації основних фондів. 

Види амортизації, їх характеристика та призначення у відтворювальному 

процесі. Методи відтворювання основних фондів. Ефективність використання 
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основних фонді»: поняття ти критерії оцінки. Показники, що характеризують 

використання основних фондів, їх зміст та методика розрахунку. Фактори, що 

обумовлюють рівень ефективності використання основних фондів та шляхи її 

підвищення.  

Виробнича потужність підприємства, методи її визначення. Інформаційна 

база та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства. 

Динамічні показники виробничої потужності: вхідна, вихідна, середньорічна 

виробнича потужність. Баланс виробничої потужності підприємства. 

Взаємозв'язок виробничої потужності та пропускної спроможності 

підприємства. Фактори, що впливають на ефективність використання 

виробничої потужності, їх класифікація і характеристика. Резерви зростання 

виробничої потужності підприємства.  

 Нематеріальні ресурси, їх види. Нематеріальні активи, їх оцінка та знос. 

Реалізація права власності на нематеріальні активи. Методи розрахунків за 

нематеріальні активи: роялті,  пашу альні виплати. Шляхи підвищення 

ефективності використання основних фондів та нематеріальних активів. 

Тема 3. Оборотні фонди. 

Поняття про обігові фонди та обігові кошти підприємства. Склад та 

структура обігових коштів. Нормовані та ненормовані обігові кошти. Джерела 

формування обігових коштів.  

Кругообіг та обертання обігових коштів. Основні показники рівня 

ефективності використання обігових коштів; коефіцієнти оборотності й 

завантаження, тривалість одного обороту. Методи розрахунку потреби в 

обігових коштах. Шляхи прискорення обертання обігових коштів.  

Тема 4.  Персонал підприємства. 

Поняття персоналу. Структура кадрів підприємства. Професійний та 

кваліфікаційний склад кадрів. Баланс робочого часу і його використання. 

Методи визначення потреби у кадрах підприємства. Кадрова політика 

підприємства і форми залучення робочої  сили. Праця, її види та 

характеристика. Продуктивність праці як найважливіша характеристика 

використання кадрів підприємства. Методи вимірювання і визначення 

продуктивності праці. Фактори і резерви росту продуктивності праці. 

Тема 5.  Мотивація та оплата праці. 

 Мотивація як процес стимулювання людей до ефективності трудової 

діяльності. Загальноприйняті методи мотивації продуктивної діяльності: прямі 

й непрямі економічні, не фінансові, моральні.  

Поняття оплати праці. Основна і додаткова оплата праці. Функції оплати 

праці та їх реалізація. Принципові положення оплати праці. Механізм 

державного регулювання оплати праці.  

Форми та системи оплати праці. Тарифна система, її складові. Вибір форм 

та систем оплати праці на підприємствах різних форм власності. Безтарифні 

форми оплати праці. Характеристика та ефективність окремих систем  участі 

персоналу фірми у прибутках. 
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Тема 6.  Поточні витрати на виробництво. 

Поточні витрати як комплексний економічний показник. Включення 

поточних витрат виробництва до собівартості продукції. Класифікація витрат 

на виробництво за окремими ознаками.  Види собівартості продукції. 

Калькулювання собівартості продукції. Об’єкти калькулювання та 

калькуляційні одиниці.  Методика обчислення основних статей калькуляції. 

Шляхи зниження витрат виробництва на підприємстві. 

Система управління витратами. Аналітичні аспекти співвідношення 

змінних і постійних витрат. Побудова графіку беззбитковості. Розрахунок 

критичної точки. 

Тема 7.  Основи ціноутворення та прибуток підприємства. 

Поняття, роль і функції ціни. Взаємозв’язок вартості та ціни продукції. 

Види цін та сфери їх застосування. Методи встановлення ціни. Державне 

регулювання ціноутворення.  

Прибуток як складова частина ціни. Джерела формування загальної 

величини прибутку підприємства. Види прибутків. Типова схема використання 

прибутку підприємства.  

Рентабельність як відносний показник прибутковості підприємства. 

Загальна характеристика рентабельності. Обчислення рентабельності: 

виробничих фондів, сукупних активів, власного капіталу. Рентабельність 

певного обсягу продукції та окремих виробів. 

Тема 8. Фінансові ресурси та розрахунки підприємства.   

Поняття та склад фінансових ресурсів підприємства. Розрахунки на 

підприємстві та їх види.  Джерела формування капіталу підприємства та 

фінансування фондів і витрат підприємства. 

Тема 9.  Оцінка діяльності підприємства. 

Цілі та завдання оцінки діяльності підприємства. Система показників 

оцінки діяльності підприємства. Методи вимірювання обсягів виробництва та 

продажу товарів. Вимірники продукції та вартісні показники.   

Економічна ефективність виробництва. Види ефективності. Критерії і 

система показників вимірювання ефективності. Основні напрямки зростання 

ефективності виробництва. 

 

Менеджмент і адміністрування 

Тема 1. Менеджмент як сучасна сфера діяльності.  

Сутність та роль менеджменту. Менеджмент як специфічна сфера 

людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». 

Управлінські відносини як предмет менеджменту. Сфери менеджменту: 

виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна 

діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.  

Тема 2. Менеджер – професія нашого часу.  

Роль менеджера в сучасному управлінні. Поняття та загальна 

характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція 

менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи 
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керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент 

примушення. Форми впливу та влади. 

 Тема 3. Організації як об’єкти управління.  

Закони, закономірності та принципи менеджменту. Інтегровані підходи до 

управління. Закони і закономірності менеджменту. 

Тема 4. Основні функції менеджменту.  

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види 

Управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. 

Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), 

конкретні (спеціальні) функції менеджменту. 

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих 

функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета 

управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. 

Управлінський цикл. 

Тема 5. Управлінські рішення.  

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат 

управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови 

прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття 

управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. 

Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій 

прийняття рішень. Якість управлінських рішень. 

Тема 6. Лідерство в управлінні. 

Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та 

континууму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів 

керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії 

оцінки стиля менеджера. 

Тема 7. Комунікації в менеджменті. 

 Комунікації у менеджменті Поняття і характеристика комунікацій. 

Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в 

комунікаціях. Зворотній зв'язок у процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх 

переваги та недоліки. 

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі 

комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу Комунікаційні 

перевантаження. 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація 

інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації. 

Тема 8. Конфлікти як об’єкт управління.  

Ефективність менеджменту Сутність та основні параметри організаційних 

перетворень. Система подолання опору організаційним змінам. Сутність 

ефективності менеджменту. Основні показники ефективності управління. 

Методи розрахунку ефективності системи управління. 

Тема 9. Етика бізнесу.  

Етика менеджменту Сутність методів менеджменту та їхня класифікація. 

Економічні методи менеджменту: довго-, середньо- та короткострокові техніко-

економічні плани, економічні стимули, податки, фінанси, кредит, бюджет, ціни. 
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Адміністративні методи менеджменту: організаційні, розпорядчі, 

дисциплінарні дії. Соціально-психологічні методи менеджменту: соціальні 

плани, моральні стимули, методи формування корективів та соціально-

психологічного клімату у колективі. Взаємозв’язок функцій та методів 

менеджменту. 

Тема 10. Соціальна відповідальність у менеджменті.  

Поняття соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність у 

менеджменті. 

 

Маркетинг 

Тема 1. Маркетинг: механізм створення цінностей і зв’язків зі 

споживачами.  

Сутність маркетингу та його визначення. Основні підходи до визначення 

маркетингу. Основні передумови виникнення маркетингової діяльності. 

Еволюція концепцій маркетингу.  

Тема 2. Взаємозв’язок маркетингової і корпоративної стратегії.  

Поняття маркетингової стратегії. Основні функції маркетингу. Потреба як 

основна ідея маркетингу. Ієрархія потреб А. Маслоу. Цінності, основні види. 

Запити. Попит. Основні види попиту. Товар. Класифікація товарів. Вартість і 

задоволення. Функціональне задоволення. Психологічне задоволення. 

Маркетингова комунікація, розподіл і ринок. Концепція сучасного маркетингу. 

Послідовність: потреба — бажання — попит — обмін. Суб’єкти маркетингу. Їх 

класифікація. 

Тема 3. Маркетингове середовище.  
Зовнішнє маркетингове середовище: мікросередовище та 

макросередовище. Складові зовнішнього середовища. Внутрішнє середовище. 

Складові внутрішнього середовища.  

Тема 4. Етика і соціальна відповідальність у маркетингу.  

Особливості етики маркетингу. Поняття соціальної відповідальності у 

маркетингу. 

Тема 5. Поведінка споживача.  

Дослідження поведінки споживача. Мета маркетингових досліджень. 

Об’єкти маркетингового дослідження. Основні напрями маркетингових 

досліджень. Вимоги до маркетингових досліджень. Процедура маркетингових 

досліджень.  

Тема 6. Поведінка споживачів на ринках організації.  

Дослідження поведінки споживачів на споживчому ринку. Дослідження 

поведінки споживачів на промисловому ринку. Аналіз ринкових можливостей 

підприємства. Сегментація ринку. 

Тема 7. Вихід на міжнародні ринки.  

Сегментування споживчого ринку. Оцінювання привабливості сегменту. 

Особливості виходу на міжнародні ринки.  

Тема 8. Прийняття споживачем рішення про купівлю.  

Етапи прийняття споживачем рішення щодо купівлі.  
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Тема 9. Маркетингові дослідження.  

Сутність маркетингових досліджень. Мета маркетингових досліджень. 

Об’єкти маркетингового дослідження. Основні напрями маркетингових 

досліджень. Вимоги до маркетингових досліджень. Процедура маркетингових 

досліджень. 

Тема 10. Сегментація.  

Сегментування споживчого ринку. Оцінювання привабливості сегменту. 

Тема 11. Використання інтерактивного й багатоканального 

маркетингу.  

Сутність політики розподілу. Мета та завдання політики розподілу. Канал 

розподілу. Рівень каналу розподілу. Довжина каналу розподілу. Ширина каналу 

розподілу. Функції каналів розподілу. Посередники. Класифікація 

посередників. Прямий збут. Опосередкований збут. Фактори впливу на вибір 

посередника. Оптова торгівля. Форми оптових торговців. Роздрібна торгівля. 

Форми роздрібної торгівлі. Маркетингові системи розподілу. Традиційна 

система розподілу. Фактори впливу на вибір каналів розподілу. Сутність 

управління каналами розподілу. Вертикальні маркетингові системи. Основні 

форми вертикальної інтеграції: корпоративні вертикальні маркетингові 

системи, адміністративні вертикальні маркетингові системи; договірні 

вертикальні маркетингові системи; добровільно створені системи; кооперативи 

роздрібних торговців; франчайзингові системи. Горизонтальні маркетингові 

системи. Багатоканальні маркетингові системи. 

Тема 12. Стратегічний маркетинг.  

Організація відділу маркетингу. Ланка управління. Ступень (рівень) 

управління. Основні принципи організації відділу маркетингу. Функції відділу 

маркетингу. Організаційні структури відділу маркетингу. Основні типові 

моделі інтегрованих маркетингових структур. Функціональна структура відділу 

маркетингу. Регіональна структура відділу маркетингу. Товарна (продуктова) 

структура відділу маркетингу. Сегментна структура відділу маркетингу. 

Матрична організаційна структура відділу маркетингу. Зв’язок маркетингових 

служб з іншими відділами підприємства. Контроль маркетингової діяльності. 

Етапи процесу контролю маркетингової діяльності. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.  

Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням 

приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, критерії 

оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних 

випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  
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Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2018 році.  

Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 25 тестових завдань, для 

кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні години (120 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 25 тестових завдань оцінюється в 200 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 8. 

Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення екзаменаційної оцінки. 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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5. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и 
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6. Бенвенисте Г. Планирование. -М.: Прогрес, 1994. 

7. Бланк І.О. Управління прибутком. -К., 1998. 

8. Васильєва Н.З. Формирование цены в рыіночных условиях. -М., 1995 
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Маркетинг 

1.Амблер Тим. Практический маркетинг. – СПб.: Питер, 1999. 

2.Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга. – М.: Фолиум, 1996. 

3.Баркан Д.И. Маркетинг для всех. – Л.: Культинформпресс, 1991.  

4.Вачевський М.В., Долішній M.I., Скотний С.Г. Маркетинг для менеджера. – 

Стрий: Просвіта, 1993. 

5.Гаркавенко С.С. Маркетинг:[підручник] / С.С.Гаркавенко. –К.: Лібра, 2005. – 

712с. 

6.Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. – К.: Вища шк., 1994. 

7.Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. – М.: Дело, 1995. 

8.Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ. – М.: Издат. дом 

"Вильяме", 2000. 

9.Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по 

маркетинговому планированию / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. 

10.Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг / Пер. с нем.; Под ред. 

И.С.Минко. – М.: Высш. шк., ИНФРА-М, 1996. 

11.Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга. – Донецк: Сталкер, 1998. 

12.Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1997; Видав, дім 

„Вільямс", 1998. 

13.Ковалѐв А.И. Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики 

и маркетинга, 1997. 

14.Котлер Ф. Маркетинг менеджмента. – СПб.: Питер Ком, 1998. 

15.Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. 

16.Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга / Пер. с 

англ. – К.; М.; СПб.: Издат. дом „Вильяме", 1998.  

17.Крылов И.В. Маркетинг. – М.: Центр, 1998. 

18.Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг: теория и 86 ситуаций. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,1999. 

19.Кус А. Основы маркетинга / Пер. с нем.; Под ред. А.Ф.Павленко, 

В.П.Пилипчука. – Киев, 1998. 

20.Лук'янець T.I. Маркетингова політика комунікацій. – К.: КНЕУ, 2000. 

21.Маркетинг / Под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. 

22.Питер Р. Диксон. Управление маркетингом / Пер. с англ. – М.: ЗАО 

"Издательство БИНОМ", 1998. 

23.Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг. – К.: Вища шк., 1994. 


