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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  - 5

Галузь знань

(шифр і назва) вибіркова

Напрям підготовки 

Модулів –  

Спеціальність  :

):

Рік підготовки:

Змістових модулів 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання : 
Розробка бізнес-плану; Семестр

Загальна кількість годин 
-150 Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання:

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

24год.

Практичні, семінарські



аудиторних – 2

самостійної роботи 
студента - 2

бакалавр

26 год.

Лабораторні

 год.

Самостійна робота

100 год.

Індивідуальні завдання:

  -  год.

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до всього годин – 30 %

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Дисципліна  «Економічні  основи менеджменту та  маркетингу»  є  варіативною  для
студентів за напрямом підготовки 

Мета дисципліни: При розробці програми основні аспекти складу курсу спрямовані
на розгляд наступних питань: маркетинг як концепція менеджменту та початковий етап
внутрішньофірмового  управління,  управління  виробництвом.  Основна  увага  в  питанні
управління  виробництвом  приділяється  плануванню.  Знання  та  використання  аспектів
внутрішньофірмового  менеджменту  та  маркетингу  дозволить  майбутнім  спеціалістам-
перекладачам  займатись  проблемами  управління  виробничими  підрозділами  та
підприємством взагалі.

Завдання: наукове  тлумачення  особливостей  формування  і  розвитку  товарно-
грошових  відносин  в  умовах  сучасної  ринкової  трансформації  економіки  України;
орієнтування  у  глобальних  проблемах  економічного  розвитку  господарських  зв’язків,
інтеграції України в систему міжнародного поділу праці; проведення ґрунтовного аналізу
соціальної спрямованості господарської діяльності та економічного середовища населення
в окремих країнах; приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих
знань при виконанні своїх професійних обов’язків.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

 терміни і визначення щодо менеджменту та маркетингу;
 особливості ринку інвестиційних товарів та послуг;
 показники і методи оцінки конкурентоспроможності інвестиційних товарів;
 методи формування цінової політики підприємства;



 принципи та функції керування виробництвом.
 вміти:

 визначити показники конкурентоспроможності інвестиційних товарів;
 обґрунтувати канали та тенденції закупівлі;
 визначити  методику  ціноутворення;
 розробляти план виробництва, праці, та витрат, а  також оперативні плани;
 визначати напрямки мотивації виробничого колективу. 

3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Суть, система та політика маркетингу та менеджменту

Тема 1. Суть маркетингу та менеджменту

Розвиток  теорії  та  практики  менеджменту,  сучасні  парадигми.  Цілі  спільної
діяльності,  суб'єкт  та  об'єкт  управління,  управлінські  відносини.  Рівні  та  сфери
менеджменту. Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність.  

Соціально  економічна  сутність,  основні  терміни  і  поняття  маркетингу:  потреба,
попит, обмін,  позиціонування, ціноутворення,  сегментування ринку, канали товарообігу,
просування товару, життєвий цикл товару і підприємства.

Тема 2. Менеджмент як вид професійної діяльності

Менеджмент як вид професійної діяльності.  Система відносин в організації як предмет
вивчення  менеджменту.  Передумовивиникнення  науки  управління.  Існуючіпарадигми
менеджменту. Класичні та неокласичнітеорії менеджменту. 

Маркетингове  мікро  та  макросередовище,  внутрішне  та  зовнішне  середовище
організації.  Виробничий  менеджмент  у  системі  менеджменту  підприємств.  Функції,
принципи  і  методивиробничого  менеджменту.  Особливостіформуваннясучасноїмоделі
менеджменту в Україні.

Тема 3. Маркетингові дослідження

Кругообіг  потреб.  Класифікація  потреб.  Товарна  політика,  товар,  класифікація
товарів, життєвий цикл товарів. Цінова політика маркетингу, фактори цінової політики,
основні стратегії ціноутворення, методи ціноутворення. Розробка маркетингових програм.
Цілі та задачі вирішуємо у процесі складання маркетингових програм. Цінова політика у
маркетингу. Кругообіг потреб.  Класифікація потреб.

Тема 4. Система та характеристики маркетингу

Характеристика маркетингу інвестиційних товарів. Суб’єкти  ринку і інститути ринка
інвестиційних  товарів.  Стратегічний  підхід  в  концепції  маркетингу.  Товар  як  елемент
маркетингу.Маркетинг  організаційОсновні  напрями  діяльності  менеджера.  Виробничі
підприємства.  Менеджер  з  маркетингу.  Задоволення  потреб  споживачів.  Постійна



націленість  на  споживача.  Управління,  збут,  структура  підприємства,  виробництво
продукції  (послуг),  конкуренти,  постачальники.  Створення  товару,  який  задовольняє
покупців.  Прийняття рішень –  суть  роботи менеджера.   Товаропросування у  комплексі
маркетингу. 

Тема 5. Процес прийняття рішень.

Управлінськерішення  як  результат  управлінськоїдіяльності.
Класифікаціяуправлінськихрішень. Умовиприйняттяуправлінськихрішень. Фактори, щовпливають
на  процесприйняттяуправлінськихрішень.  Моделіприйняттяуправлінськихрішень.
Взаємозалежністьрішень.  Підходи  до  прийняттярішень.  Різновидитехнологійприйняттярішень.
Якістьуправлінськихрішень.

Класифікаціяметодівобгрунтування та прийняттяуправлінськихрішень.

Тема 6. Маркетингове планування.

Сутність  і  зміст  планування,  його  види  та  їхній  взаємозв'язок.
Основніелементисистемипланування.  Етапипроцесупланування.  Політика,  правила  процедури.
Класифікаціяцілейорганізації. Процес постановки цілей.

Структура  маркетингового  плану.  Вивчення  ринкових  можливостей  фірми.  Види
ринкових цін та цінові знижки. Конкурентоспроможність товарів на ринку. 

Тема 7. Комунікації

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та«зовнішніх» комунікацій.
Перешкоди в комунікаціях. Зворотнийзв'язок в процесікомунікації. Засобикомунікацій, їхпереваги
та недоліки.

Комунікаційний  процес,  елементи  та  етапи  процесу.  Моделі  комунікаційного
процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.    
4. Структура навчальної дисципліни

Назва модулів, тем лекцій
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1 2 3 4 5 6 7

Тема 1.Суть маркетингу та менеджменту 12 2 2 16

Тема 2. Менеджмент як вид професійної
діяльності

12 2 2 16

 Тема 3. Маркетингові дослідження. 12 4 4 20



Тема  4  Система  та  характеристики
маркетингу

12 4 4 20

Тема 5. Процес прийняття рішень 12 4 4 20

Тема 6.Маркетингове планування 12 4 4 20

Тема 7. Комунікації 12 4 4 20

Модульна контрольна робота 16 - 2 18

Всього по дисципліні 100 24 26 - іспит 150

5.Теми семінарських занять

N
з/п

Назва теми Кількість годин

1 Суть маркетингу та менеджменту 2

2 Менеджмент як вид професійної діяльності 2

3
Маркетингові дослідження 

 2

4
Комунікації

4

Всього 10

6. Теми практичних  занять

N
з/п

Назва теми Кількість годин

1 Маркетингові дослідження  2



2 Система та характеристика маркетингу  4

3  Процес прийняття рішень  4

4 Маркетингове планування 4

Всього 14

8. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми Кількість годин

1 Тема 1. Суть маркетингу та менеджменту 12

2 Тема 2.  Менеджмент як вид професійної діяльності 12

3
 Тема 3. Маркетингові дослідження. 

12

4
Тема 4. Система та характеристики маркетингу

12

5 Тема 5. Процес прийняття рішень 12

6
Тема 6. Маркетингове планування

12

7
Тема 7. Комунікації

12

8
Підготовка до модульної контрольної роботи 

16



Всього 
100

9. Індивідуальні завдання

Студентам пропонується розробити бізнес-план підприємства, яке вони б хотіли 
створити.

Приблизна структура бізнес плану така:

1 Зміст

2 Вступ( загальна характеристика майбутньої діяльності)

3 Продукція і послуги, управління і організація, капітал і юридична форма 
компанії

4 Маркетинг-план

5 Виробничий план

6 Фінансовий план

7 Додатки

Завдання:  1.Розробити бізнес-план підприємства;

                     2. Особливу увагу приділити розробці розділу «Маркетинг-план»

Загальні положення по складанню бізнес – планів
1.Короткий опис підприємницького проекту (резюме)

Резюме пишуть після виконання всіх інших розділів бізнес-плану. Його зміст та
форма  викладу  повинні  вже  при  першому  ознайомленні  зацікавити  і  переконати
потенційних  засновників  або  кредиторів  в  тому, що  пропозиція  є  гарним товаром для
бізнесу. Іншими словами – резюме є рекламою вашої розробки.

Обґрунтування повинно бути простим, лаконічним і зрозумілим. В ньому необхідно
висвітлити такі положення: 

- назва підприємницького проекту;
- назва підприємства;
- адреса підприємства;
- ціль підприємницького проекту;
- характеристику розробки,  послуги,  а  саме  чим  вони  відрізняються  від  аналогічних  на

ринку;



- фінансові  результати,  які  очікуються  від  впровадження  розробки,  собівартість
виробництва,  обсяги  реалізації,  ціни,  очікуваний  прибуток,  рівень  рентабельності  та
термін окупності капіталовкладень ;

- потрібну суму коштів, суму інвестицій або кредиту для реалізації розробки і термін його
повернення;

- оцінка ризику втрати коштів.
2.Опис підприємства

-   організаційно-економічні основи підприємства;

- місцезнаходження;
- виробничий напрямок;
- чисельність працюючих, в тому числі апарат управління;
- ресурсне забезпечення.

3. Характеристика розробки

В даному розділі необхідно обґрунтувати наступні питання:
- яку нову розробку, послугу чи продукцію буде постачати на ринок ваше підприємство ?
- відобразити  характеристику розробки,  послуги  чи  продукції  як  товару, тобто  виділити

особливості та переваги, за якими споживачі будуть віддавати йому перевагу
- чи є Ваш товар новинкою на ринку?
- для якого загалу споживачів Ваша розробка розрахована?
- чи має Ваш товар патенти, авторські свідоцтва і т.д.

4.Маркетинговий план

Виходячи з замовлення господарства на розробку та кон’юнктури ринку необхідно
дати вичерпну характеристику ринку збуту нового виду продукції чи послуг. Необхідно
вказати хто буде покупцем товару та кількість, яку Ви зможете постачати на ринки збуту.
Також  необхідно  відобразити  прогноз  збуту  продукції  на  найближчу  перспективу (  3
роки ).

Таблиця
Програма збуту продукції, т

Продукція 1-й рік 2-й рік 3-й рік Всього за три роки

1.................

2..................

3..................
.

Разом 

Наступним етапом є аналіз діяльності підприємств, які є основними виробниками
аналогічної  продукції.  Об’єктивна оцінка кон’юнктури ринку дозволить Вам правильно
оцінити конкурентноздатність вашого товару, визначити свою “ нішу” на ринку.  

Одним з найважливіших елементів стратегії  маркетингу є політика ціноутворення.
Ви можете вибрати одну з основних стратегій ціноутворення:



- стратегія проникнення на ринок. Вона застосовується для нових видів продукції, з якими
фірма  виходить  на   новий  ринок.  Стратегія  полягає  у  встановленні  занижених  цін  із
розрахунку  на  залучення  більшої  кількості  споживачів  і  завоювання  більшої  частини
ринку

- стратегія “зняття вершків”. Застосовується до нових видів продукції, які мають унікальні
властивості.  Передбачає  встановлення  завищених  цін  в  результаті  чого  й  знімаються
вершки з “ринку”

- стратегія  цінових  ліній.  Встановлюється  на  ті  види  продукції,  які  відрізняються  від
наявних  на  ринку  за  рівнем  окремих  параметрів.  В  основу  стратегії  цінових  ліній
покладено  визначення  питомої  ціни  певного  параметра  вже  реалізовуваного  на  ринку
товару.  Шляхом  множення  питомої  ціни  на  кількісне  значення  окремого  параметра  в
новому виробі визначається його продажна ціна.

- стратегія преміальних цін має багато варіантів. При цьому застосовуються різноманітні
види та напрями використання знижок на продукцію.

Основним завданням маркетингового плану є

- опис продукції, що виробляється;
- ціни на продукції, що виробляється;
- прогноз обсягів продажу конкретно по каналам збуту;
- характеристика каналів збуту;
- вибір найбільш прийнятних дій по просуванню продукції.

5.Виробничий план

- доцільність впровадження проекту;
- стислий опис технології виробництва;
- умови придбання машин та обладнання, їх ціни, затрати на    транспортування, дані про їх

виробників;
- умови придбання сировини, матеріалів і комплектуючих та затрати на них
- вказати методи економічного обґрунтування технології.

5.Фінансовий план

Це  ключовий  розділ  бізнес-плану,  головна  мета  якого   -  узагальнити  основні
положення   попередніх  розділів  та  звести  їх  в  одне  ціле  у  вартісному  вигляді.  Він
обґрунтовує  економічну  доцільність  діяльності  сільськогосподарського  підприємства.
Потенційний  інвестор  чи  кредитор  своє  рішення  щодо  фінансування  господарства
приймає  на  основі  результатів  цього розділу. Термін  фінансового  планування  повинен
співпадати з термінами планування інших розділів.

Насамперед  потрібно  подати  детальну  інформацію  про  фінансові  ресурси,  які
необхідні підприємству для подальшого розвитку свого бізнесу, а саме :

 необхідна кількість грошових коштів;
 джерела фінансування;
 умови та термін використання грошових коштів;
 надходження грошових коштів;
 призначення грошових коштів;
 забезпечення заставою (якщо мова йде про отримання кредиту).

Якщо для придбання техніки,  обладнання  береться  кредит, то вказується  в  якому
банку, розмір відсотків, застава. 

Робота оцінюється в 20 балів.



10. Методи навчання

Для   засвоєння  студентами  навчального  матеріалу  використовуються  такі  методи
навчання:  

 методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;
 методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;
 методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

І. Словесні методи навчання(розповідь, лекція, бесіда і ін.)

1. Розповіді  (усна  розповідь  викладання  навчального  матеріалу,  яка  не  переривається
питаннями навчаємих: розповідь-вступ, розповідь-викладання, розповідь-висновок.

2. Навчальна лекція(викладення матеріалу, що відрізняється великою ємністю, ніж розповіді,
великою складністю логічних побудов, образів, доказів і узагальнень).

3. Бесіда(організується  з  допомогою ретельно  продуманої  системи питань,  що  поступово
підводять учнів до засвоєння системи фактів, нового поняття або закономірності.).

ІІ.   Наочні методи навчання(візуальне сприймання дійсності).

ІІІ.  Практичні методи навчання  (постановка завдання, планування його виконання,
оперативного  стимулювання,  регулювання  і  контролю,  аналізу  підсумків  практичної
роботи, виявлення причин недоліків, корегування навчання для повного досягнення мети).

IV.   Індуктивні  методи  навчання(викладаються  спочатку  факти,  демонструється
досвід,  наочність,  організується  виконання вправ,  поступово підводячи до узагальнень,
визначення понять, формулювання законів).

V.    Дедуктивні  методи  навчання(повідомляється  загальне  положення,  формулу,
закон,  а  після  цього  поступово  починається  наведення  приватних  прикладів,  більш
конкретні задачі.).

VI  .  Репродуктивні   методи навчання(застосування за  зразком раніше або щойно
придбаних знань, відпрацьовування практичних вмінь і навиків).

VIІ.  Проблемно-пошукові  методи(створюється  проблемна  ситуація  (ставиться
питання,  пропонується  задача,  експериментальне  завдання),  організується  колективне
обговорення можливих підходів до рішення проблемної ситуації, стимулюється висування
гіпотез, тощо.).

11. Методи контролю

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються
такі форми та методи контролю і оцінювання знань:  

  оцінювання роботи студента під час практичних знань;  
  поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 
  складання екзамену. 

Оцінка  знань  студентів  з  дисципліни  „  Економічні  основи  менеджменту  та
маркетингу” здійснюють відповідно до вимог кредитно-трансфертної системи організації
навчального  процесу  (КМСОНП),  що  є  українським  варіантом  ЕСТS.  Ця  система
базується  на  здійсненні  наскрізного  поточного  контролю  на  аудиторному  занятті  у



відповідності  його  форми  (лекційної,   практичної).   Підсумковою  оцінкою  поточного
контролю  є  оцінка  за  модуль,   тобто  реалізується  принцип  модульного  обліку  знань
студентів. 

Навчальним планом з дисципліни „ Економічні основи менеджменту та маркетингу”
передбачено складання екзамену.  Для оцінювання знань використовують чотирибальну
національну шакалу та стобальну шкалу оцінювання ЕСТS.

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних
занять і  має на меті  перевірку рівня підготовленості  студента до виконання конкретної
роботи. Об’єктами поточного контролю є:  

- активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням
програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 

- виконання завдань на практичних заняттях;  

- виконання завдань поточного контролю. 

Робота студентів на практичних заняттях оцінюється за чотирибальної системою і
згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в
систему оцінювання за  шкалою ЕСТS.  При оцінюванні  виконання  практичних  завдань
увага приділяється їх якості і самостійності. 

Поточний  модульний  контроль рівня  знань  передбачає  виявлення  опанування
студентом  матеріалу  лекційного  модуля  та  вміння  застосувати  його  для  вирішення
практичної ситуації і проводиться у вигляді письмового контролю (контрольна робота та
тестування). 

Поточний  контроль  проводиться  у  письмовій  формі  по  закінченню   змістового
модуля  після  того  як  розглянуто  увесь  теоретичний  матеріал  та  проведені  практичні
завдання. 

Контроль  здійснюється  і  оцінюється  за  такими  складовими:   практична  частина
(розрахункові завдання). Для цього білети для проведення поточного контролю мають одне
розрахункове завдання. Може бути також використано тестове завдання .  

Знання оцінюються за 4-х бальною системою за національною шкалою (контрольна
робота)  або за системою оцінювання за шкалою ЕСТS (тестові завдання) 

Проведення підсумкового контролю. 

Умовою допуску до екзамену є позитивні оцінки поточного контролю знань

за змістовими модулями. 

За умов кредитно- трансфертної системи організації навчального процесу до

підсумкового  контролю  допускають  студентів,   які  набрали  в  сумі  за  всіма
змістовими модулями більше 30 % балів від загальної кількості з дисципліни (або



більше 50 відсотків балів з поточного контролю за всіма змістовими модулями). 

Екзамен  здійснюється  в  письмовій  формі  за  білетами,  які  містять  розрахункове
завдання,  або за підсумковим тестовим,  що дає можливість здійснити оцінювання знань
студента з усієї дисципліни „Економічні основи менеджменту та маркетингу”. 

Екзаменаційні  відповіді  за  білетами  оцінюються  за  4-х  бальною  системою  за
національною шкалою,  тестові  завдання –  за  100  бальною системою оцінювання за
шкалою  ЕСТS.   В  обох  випадках  оцінки  згідно  з  методикою  переведення  показників
успішності знань студентів перекладаються у відповідну систему оцінювання.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота
ІНДЗ

Підсумковий
тест (екзамен) Всього

Змістовий модуль № 1 100 за шкалою
оцінювання

500

Т 1
Т 2 Т 3 Т 4

Т 5 Т 6 Т 7 МКР

45 45 45 45 45 45 45 85

Т1, Т2... Т12 - теми змістових модулів.

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

80-89 В
добре 

64-79 С

55-64 D
задовільно 

50-54 Е 

35-49 FX

незадовільно 
не зараховано 1-34 F



14. Рекомендована література

Базова

1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. - 2-ге вид., перероб. і
допов. - К.: Знання-Прес, 2004. - 645 с. 

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко. - 5-те вид., допов. - К.:
Лібра, 2007.- 720 с.

 3. Іванова І.В. Менеджмент підприємства. Практикум : навчальний посібник. / І.В.
Іванова. – К. : КНТЕУ, 2007. - 249 с.

 4. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 3-е изд. / Пер с
англ. Под. науч. ред. С.Г. Жильцова. — Спб. : Питер, 2007. — 408 с. 

5.  Кузьмін  О.  С.,  Мельник  О.  Г. Основи  менеджменту:  підручник,  2-ге  вид.  К.:
Академвидав, 2007. 

6.  Маркетинг  :  підруч.  [для  студ.  ВНЗ]  /  В.  Руделіус  та  ін.  ;  ред.-упоряд.  О.І.
Сидоренко,  Л.С.  Макарова.  -  3-тє  вид.  -  К.  :  Навч.-метод.  центр  «Консорціум  із
удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. - 648 с. 

7. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л.В. Балабанової. - 3-тє вид.,
допов. і переробл.- К.: Знання, 2004. - 354 с. 

8.  Охріменко А.  Г. Основи менеджменту:  навч.  посібник.  –  К.:  Центр  навчальної
літератури, 2006. 

9. Павленко О.Ф. Маркетинг : підручник / О.Ф. Павленко, А.В. Войчак. - К. : КНЕУ,
2003. - 246 с. 

10. Шегда А.В. Менеджмент : підручник. / А.В. Шегда. - К. : Знання, 2004. - 687 с.

Допоміжна

1.  Афанасьєв  М.В.  Маркетинг.  Збірник  завдань  для  практичних  занять  /  М.В.
Афанасьєв — К. БІСДО, 1993. – 112с. 

2. Бай С.І. Менеджмент організації. Практикум : навчальний посібник. / С.І. Бай. –
К. : КНТЕУ, 2004. - 179 с 

3. Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебник./ А.Ф. Барышев – М.: Изд. Центр «Академия»;
Мастерство, 2002. -208 с. 

4.  Близнюк  С.В.  Маркетинг  в  Україні:  проблеми  становлення  та  розвитку. /  С.В.
Близнюк– К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2003 – 384 с.: іл. 

5. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. / Н.В. Бутенко – К.: Атіка, 2006. – 300 с. 



6. Земляков І.С., Рижий І.Б., Савич В.І. Основи маркетингу: Навчальний посібник. /
І.С.Земляков– Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с. 

7.  Корольчук  О.П.  Маркетинг.  Ситуативні,  творчі  та  контрольні  завдання  :
практикум / О.П. Корольчук, Л.М. Шульгіна. - К.: КНТЕУ, 2003. - 259 с. 

8. Котлер Ф. Основымаркетинга: [Пер с англ]. / Ф.Котлер — Прогрес, 1990. — 736 с. 

9. Кузьмін О. Є, Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч.
посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2003. 

10. Маркетинг / Под ред. М. Бейкера. — Спб. : Питер, 2002. — 1200 с. 

11.  Маркетинг:  Методичні вказівки до ситуаційних вправ :  навч.  посіб.  [для студ.
ВНЗ]  /  О.А.  Виноградов,  О.П.  Вихопень,  Л.М.  Шульгіна  та  ін.  -  К.  :  Консорціум  із
удосконалення менеджмент освіти в Україні; Центр інновацій та розв., 2004. - 205 с.

 12. Маркетинг: Ситуаційні вправи : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / О.А. Виноградов,
О.П.  Вихопень,  Л.М.  Шульгіна  та  ін.  -  К.  :  Консорціум із  удосконалення  менеджмент
освіти в Україні; Центр інновацій та розв., 2004. - 504 с. 

13. Маркіна І.А. Менеджмент організації : навчальний посібник. / І.А. Маркіна. - К. :
Центр учбової літератури, 2013. - 248 с. 

14. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры. / Р. Моррис — М.: Банки й биржи,
ЮНИТИ, 1996. — 192 с. 

15. Осавська Г.В., Осавська О. А. Менеджмент організацій: навч. посіб. − К.: Кондор,
2009. - 680 с. 

16. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту. Підручник. – К.: Кондор,
2006.

17. Охріменко А. Г. Основи менеджменту: навч. посібник. – К.:  Центр навчальної
літератури, 2006. 

18. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посібник. / В. Р. Прауде— К.: Вища
шк., 1994. — 256 с. 

19.  Тарнавська  Н.  П.,  Пушкар  Р. М.  Менеджмент:  теорія  і  практика:  підручник  /
Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. 

20. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підручник. – К.: Академвидав, 2007. 

21.  Щербань  В.М.  Маркетинг:  Навч.  Посібник.  /  В.М.  Щербань  -  К.:  Центр
навчальної літератури, 2006. – 208 с. 

22. Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр
ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.

15. Інформаційні ресурси



1. Персональний веб-ресурс  Стройко Тетяни Володимирівни 
http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=211

 2. www.ecomonitoring.dp.ua

3. www  .  libpa  /htm/ru

4. www.gov/regions/europe_eurasia/local/gov.htm

5. www.ecomonitoring.report.ru

http://www.libpa/
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