
Виртуальная выставка 

МАРКЕТИНГ – ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ 

 со ЗДРАВЫМ 
СМЫСЛОМ 

 

«Маркетинг – 

вид деятельности, 

направленной на 

удовлетворение нужд 

и потребностей 

посредством обмена» 

 
Ф. Котлер 

 

 

Специалисты рассматривают маркетинг как философию 

современного предпринимательства, удовлетворяющую и 

производителей, и потребителей товаров и услуг. Ее суть предельно 

проста: производитель должен выпускать ту продукцию, которая может 

обеспечить сбыт, а также получение намеченной суммы прибыли. 

Именно маркетинговая деятельность предприятий смещает 

основную арену конкурентной борьбы от стимулирования спроса и 

сбыта в СТОРОНУ производства товаров, ориентированных на спрос. 

Цель этой выставки – формирование у студентов научного 

мировоззрения и глубоких знаний по маркетингу. Со знанием 

маркетинга можно удачно спланировать и улучшить нашу жизнь. 

 

 

 

 

 

 

   

ВВВыыыссстттааавввкккааа   сссоооссстттоооиииттт   иииззз      ррраааззздддееелллоооввв:::   
 

      Азбука  маркетинга 

      Маркетинг товаров и услуг 

      Практика  маркетинга 



 

I. АЗБУКА  МАРКЕТИНГА 

«Маркетинг  –   это   процесс    проектирования, 

планирования,  ценообразования,  распределения, 

продвижения   на   рынке   товаров  и  услуг  для 

 осуществления обмена с целью удовлетворения 

потребностей    покупателей,    организаций 

и   общества   в   целом» 

Ф. Котлер 

 
 

У5 

Т89   Турченюк М.О. Маркетинг: підручник 

/ М.О. Турченюк, М.Д. Швец. - К.: Знання, 

2011. - 319 с.: іл. - (Вища освіта XXI століття) 

 

У підручнику в доступній формі 

висвітлено найважливіші сторони 

маркетингової діяльності підприємств. Значну 

увагу приділено теоретичним основам 

маркетингової діяльності, концепціям 

маркетингового розвитку, організаційним 

структурам служби маркетингу на 

підприємствах, маркетинговим дослідженням 

ринку, товарній, ціновій, збутовій політиці 

підприємств у сучасних умовах. Розкриваються 

методи і засоби стимулювання збуту та 

формування попиту, організації рекламної 

діяльності, аналізуються канали поширення 

реклами, тактика і стратегія планування 

рекламної кампанії підприємств. 

Для студентів економічних 

спеціальностей, аспірантів та викладачів вузів. 

Книга корисна підприємцям, працівникам 

служби маркетингу та керівникам підприємств. 



 

 

 

У5 

К66   Корж М.В. Маркетинг: навч. посібник / 

М.В. Корж. ─ К.: Кондор, 2008. ─ 344 с. 
 

У навчальному посібнику викладені 

основні питання курсу «Основи маркетингу». 

Розглянуто проблеми розвитку маркетингової 

системи на сучасному підприємстві. Приведені 

різноманітні підходи до товарної, марочної, 

конкурентної політики у маркетингу. 

Висвітлені головні напрямки та елементи 

маркетингового направлення. 

Розрахований для студентів економічних 

та інженерних спеціальностей, слухачів 

системи післядипломної освіти і спеціалістів. 

 

 

 

 

 

 

 

У5 

Н7   Новітній маркетинг: навч.посібник / 

Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д.А. Штефанич 

та ін.; за ред. Є.В. Савельєва. - К.: Знання, -  

2008. - 421 с.: іл. - (Вища освіта XXI століття) 

У навчальному посібнику розглянуто 

новітні підходи до маркетингу як науки і 

навчальної дисципліни. Автори висвітлюють 

особливості найважливіших напрямів 

сучасного маркетингу, зокрема таких, як 

інтегрований маркетинг, соціальний маркетинг, 

маркетинг знань, брендинг, бенчмаркінг, 

аутсорсинг, франчайзинг, маркетинг 

супермаркету, мерчандайзинг, маркетинг 

гостинності, шоу-маркетинг, маркетингові 

війни, міжнародні маркетингові комунікації в 

аспекті культурних відмінностей, міжнародна 

реклама і міжкультурний менеджмент, 

глобальний маркетинг. 

Для студентів економічних 

спеціальностей, які навчаються за 

магістерськими програмами, фахівців 

підприємств, наукових працівників, викладачів. 



У5 

О-75   Основы маркетинга: Principles of 

marketing: пер. с англ. / Филип Котлер, 

Вероника Вонг, Джон Сондерс, Гари 

Армстронг. - 4-е изд. - М.: Вильямс, 2008. - 

1200 с.: ил. 

Совместными усилиями известных 

специалистов создан прекрасный учебник по 

маркетингу для начинающих. Эта книга в 

популярной, увлекательной и доступной форме 

познакомит вас с основами маркетинга. В книге 

удачно сочетаются теоретические сведения, 

примеры их практического применения в 

реальной жизни и специальные методические 

приемы, облегчающие усвоение материала. Это 

делает книгу полезной не только для студентов, 

но и для преподавателей. Кроме того, вся книга 

буквально напичкана информацией о 

перспективах развития маркетинга, связанных с 

новыми маркетинговыми технологиями, 

Интернетом, электронными базами данных, 

особенностях проведения исследований и 

использованием технологических преимуществ 

глобальных коммуникаций. 

 

 

 

 

У5 

Б83   Бородкіна Н.О. Маркетинг: навч. 

посібник / Н.О. Бородкіна. ─ К.: Кондор, 

2007. - 362 с.: іл. 

 

Навчальний посібник розглядає 

теоретичні основи маркетингу. Особлива увага 

приділяється висвітленню концептуальних 

положень маркетингу як системи, окремим 

видам маркетингових політик та стратегіям 

розвитку підприємства в ринкових умовах. 

В кінці кожного розділу міститься 

перелік контрольних запитань та список 

рекомендованої літератури. 

Призначена для викладачів і студентів 

економічних спеціальностей, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації менеджерів, торгових 

представників і працівників фінансово-

кредитних установ. 

 

 

 

 

 



 

 

У5 

П31  Петруня Ю.Є.  Маркетинг: навч. 

посібник / Ю.Є. Петруня. ─ К.: Знання, 2007. 

─ 325 с.: іл. ─ (Вища освіта XXI століття) 

Книга знайомить читачів з основами 

маркетингу. У ній розглядаються такі складові 

маркетингової діяльності підприємства 

(організації) як маркетингове середовище, 

маркетингова інформація та маркетингові 

дослідження, сегментування, вибір цільового 

ринку і позиціювання, товарна і цінова 

політика, політика розподілу, маркетингові 

комунікації та організація маркетингової 

діяльності на підприємстві. Книга – 

інформативна. Автор викладає матеріал живою, 

легкою мовою, що робить посібник доступним і 

цікавим.  

Для студентів, які вивчають дисципліну 

«Маркетинг». Книга буде корисною всім, хто 

цікавиться проблемами маркетингу. 

 

 

 

 

 

 

У5 

Г51   Гірченко Т.Д. Маркетинг:  навч. посібник 

/ Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик  ─ К.: Фірма 

ІНКОС, Центр навчальної літератури, 2007. ─ 

255 с.: іл.  

Навчальний посібник дозволяє читачам 

опанувати основи соціально-етичного 

маркетингу, зрозуміти його функції та 

інструменти впливу на споживачів, виробити 

ефективні стратегії позиціонування та 

конкурентоспроможності, ознайомлює із 

процесом розробляння доцільного комплексу 

маркетингу на основі результатів дослідження, 

яка охоплює товарну, цінову, збутову та 

комунікаційну політики. 

Книга рекомендована студентам вузів 

різних форм навчання економічного спрямування, 

спеціалістам у галузі маркетингу, 

підприємництва, керівникам фірм та фахівцям з 

маркетингу. 

 

 

 

 



 

 

У5 

Г20   Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник / 

С.С. Гаркавенко – 5-те вид., доп. ─ К.: Лібра, 

2007. ─ 720 с.: іл. 
Підручник, в якому викладено курс маркетингу, 

складається з двох частин: 

Частина 1 - «Теоретичні основи та прикладні 

аспекти маркетингу».  

Частина 2 – «Практикум: маркетингові ситуації 

та практичні завдання» включає 53 типові 

маркетингові ситуації та завдання до них.  

Теоретичний і практичний матеріал підручника 

подано за модульним принципом і викладено в 

діалоговій формі. Практикум також має дискусійний 

характер і наголошує на альтернативності 

маркетингових рішень. Зміст підручника, його 

структура, підхід до викладення матеріалу адаптовані 

до вимог дистанційної форми навчання. Підручник 

адресовано студентам вузів очної, заочної та 

дистанційної форм навчання, що навчаються за 

економічними, технічними, технологічними, 

гуманітарними спеціальностями. 

 

 

 

 

 

 

 

У5 

Щ34   Щегорцов В.А. Маркетинг: учебник для 

вузов / В.А. Щегорцов, В.А. Таран; под ред. 

В.А. Щегорцова ─ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. ─ 

447 с. 

Изложены базовые понятия и сущность 

современного маркетинга, подробно описаны 

механизм управления и ключевые направления 

маркетинговой деятельности в сфере 

материального производства. Рассмотрен и 

обобщен прогрессивный отечественный и 

зарубежный опыт, дан анализ нестандартных 

эффективных решений возникающих проблем. 

Для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления, а также 

для специалистов маркетинговых служб. 

 

 
 



II. МАРКЕТИНГ  ТОВАРОВ  И  УСЛУГ 
 

Маркетинг услуг – это действия, благодаря которым услуги любого 
хозяйствующего субъекта доходят до клиентов. 

Д.И. Хлебович 
 

         
 
 

У5 

М26 Маркетинг соціальних послуг: навч. 

посібник / [В.Г. Воронкова, С.Л. Катаєв, 

О.М. Кіндратець та ін.]; під ред. В.Г. 

Воронкової. – К.: Професіонал, 2008. – 576 с. 

Навчальний посібник присвячений темі 

маркетингу соціальних послуг, що розвивається 

в складних умовах змін – глобалізації, 

інформатицації, інтеграції нашої країни. 

Оглянуто процес становлення концепції 

соціальних послуг як «філософії ринкової 

економіки» в умовах соціальної держави, 

направленої на соціальний захист як форми 

реалізації державної соціальної політики; 

забезпечення  системи управління якістю 

соціальних послуг; суб’єктів і об’єктів надання 

соціальних послуг, зарубіжного досвіду та 

розвитку маркетингу соціальних послуг в 

конкретних сферах діяльності. 

Посібник корисний всім, хто займається  

перетвореннями в будь-якій діяльності, 

соціальним   працівникам, всім тим, хто любить 

ризик і хоче творити чудеса з крихітного 

бюджету. 

 

 



У5 

М26   Маркетингова товарна політика: 

навч посібник для студ. вузів / Є.В. 

Крикавський, I. O. Дейнега, О.В. Дейнега, 

Р. Патора. – 2-ге вид. –Львів: Львівська 

політехніка, 2008. – 276 с.: іл. + додатки 

Послідовно викладено теоретичні засади 

функціонування товарних ринків; розкрито 

зміст базових положень формування цінової, 

збутової, комунікаційної політик підприємства 

стосовно до товарів підприємств; висвітлено 

коло питань, пов’язаних з управлінням якістю 

товарів; їхньою конкурентоздатністю й 

асортиментом, розробленням товарної марки й 

упаковки; проаналізовано зміст етапів і 

методики обгрунтування критеріїв 

дослідження ринку, описано форми реалізації 

маркетингової товарної політики на 

підприємствах, алгоритм планування нового 

товару. 

Видання адресоване студентам вузів 

спеціальності «Маркетинг», працівникам 

служб маркетингу, всім, хто цікавиться 

маркетингом. 

 

 

 

 

 

У5 

М13   Мазилкина Е.И.  Маркетинг в отраслях и 

сферах деятельности: учебник / Е.И. 

Мазилкина. – М.: ИТК «Дашков и К», 2008. - 

300 с.: ил. 

 

В учебнике рассматриваются 

основные направления осуществления 

маркетинга в разных отраслях и сферах 

деятельности. Особое внимание уделяется 

проведению маркетинговых исследований, 

изучению и сегментации рынка, 

реализации маркетинговых коммуникаций 

в зависимости от выбранной сферы 

деятельности. В учебнике приводятся 

вопросы для самоконтроля и практические 

ситуации для закрепления изученного 

материала. 

Для студентов, обучающихся по 

специальности «Маркетинг», а также 

практиков, интересующихся вопросами 

маркетинга. 

 



 

 

У5 

Д81   Дудла О.І.  Товарознавчі аспекти 

маркетингу: навч. посібник для вищих навч. 

закладів екон. спец. / О.І. Дудла. - К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 224 с.: іл. + 

додатки 

 

Головною метою навчального курсу 

«Товарознавчі аспекти маркетингу» є 

науково-практичне та методичне 

забезпечення підготовки спеціалістів до 

товарознавчої діяльності в умовах ринку. 

 

Посібник розрахований на студентів і 

викладачів вищих навчальних закладів 

економічних спеціальностей вузів, 

аспірантів, викладачів, науковців, а також 

на менеджерів і маркетологів. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

У5 

Х55   Хлебович Д.И.  Сфера услуг: 

маркетинг: учеб. пособие для студ. вузов / 

Д.И. Хлебович; под ред. Т.Д. Бурменко. – М.: 

КНОРУС, 2007. – 240 с.: ил. 

Учебное пособие входит в учебный 

комплекс «Сфера услуг: экономика, 

менеджмент, маркетинг». В этом учебном 

пособии рассматриваются вопросы, 

связанные с маркетингом в сфере услуг. 

Анализируется концепция 

маркетинга услуг, покупательское 

поведение и риски, этапы, характеристики 

и результаты процесса предоставления 

услуг, а также вопросы качества и 

стандарты обслуживания в сфере сервиса. 

Раскрыта сущность сервисных услуг и их 

классификация, формирование цены на 

услуги, подходы к построению каналов 

распределения услуг и структура 

комплекса продвижения услуг. Для 

студентов, преподавателей вузов, 

работников сферы услуг, также всех, кто 

интересуется маркетингом услуг. 

 



 

У5 

О-64   Організація і технологія надання 

послуг: навч. посібник / [В.В. Апопій, І. І. 

Олексин, Н.О. Шутовська, Т.В. Футало]; за 

ред. В.В. Апопія. – К.: Академія, 2006. – 312 

с. + додаток (Альма-матер) 

 

У навчальному посібнику розкрито 

економічну сутність послуг, суб’єктивний 

склад і структуру їх виробництва, основні 

засади й особливості функціонування 

ринку послуг, сучасну концепцію його 

розвитку, цілі і методи державного 

регулювання торгівлі послугами. 

Систематизовано послуги за різними 

ознаками, висвітлено специфіку їх надання 

на внутрішньому і міжнародному ринках. 

 

Для студентів вищих навчальних 

закладів, для тих, хто має намір заснувати 

власну справу і досягти підприємницького 

успіху на ринку послуг. 
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Б20   Балабанова Л.В.  Маркетингова 

товарна політика в системі менеджменту 

підприємств: навч. посібник / Л.В. 

Балабанова, О.А. Бриндіна. – К.: 

Професіонал, 2006. – 336 с.: іл. + додатки. - 

(Школа маркетингового менеджменту) 

Навчальний посібник присвячено теорії 

маркетингової товарної політики підприємств, 

методології її дослідження, вдосконалено 

управління товарною політикою на основі 

маркетингу в сучасних умовах розвитку 

країни. Висвітлено специфіку, фактори, що 

впливають на формування маркетингової 

товарної політики; розроблено методологію 

діагностики конкурентоспроможності товарів 

на торгівельних підприємствах, товарного 

аудиту підприємств.  

Навчальний посібник призначений для 

студентів, аспірантів, викладачів вузів, 

науковців, а також для підприємців і фахівців 

торговельних підприємств, які займаються 

питаннями управління маркетингом. 
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П22   Пащук О.В.  Маркетинг послуг: 

стратегічний підхід: навч.посібник для студ. / 

О.В. Пащук. – К.: Професіонал, 2005. – 560 с.: 

іл. 

Розглянуто загальну концепцію 

маркетингу послуг, особливості його 

використання у різних галузях 

промисловості, торгівлі, сфері сервісу. 

Призначений для науковців, 

викладачів, студентів та аспірантів вузів, 

особливо для спеціальностей 

«Енергоменеджмент», «Маркетинг», 

«Електротехнічні системи та 

електроспоживання» економічних та 

інженерно-технічних факультетів, а також  

спеціалістів народного господарства, які 

займаються маркетингом. 

Керівники, менеджери, спеціалісти – 

кожен, хто бажає, щоб його підприємство 

витримало конкурентну боротьбу, знайдуть 

у посібнику огляд останніх розробок у сфері 

маркетингу послуг. 

 

 

 

 

У5 

І-44   Ілляшенко С.М.  Маркетингова товарна 

політика: підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми: 

Університетська книга, 2005. – 234 с.: іл.  

У підручнику розглядаються 

теоретичні і методичні основи 

маркетингової товарної політики, зокрема, 

планування продукції у руслі концепції 

маркетингу, принципи і методи оптимізації 

товарної політики, підходи до розробки і 

виведення на ринок нової продукції. 

Аналізується велика кількість прикладів і 

фактичних матеріалів, що ілюструють 

теоретичні положення курсу. 

Підручник містить практикум з 

основних розділів курсу. 

Для фахівців змаркетингу і 

маркетингової товарної політики. Буде 

корисним для викладачів, аспірантів і 

студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів, а також для 

широкого кола читачів, яких цікавлять 

питання маркетингу. 
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Ш66   Шканова О.М.  Маркетинг послуг: навч. 

посібник для студ. вищих навч. закладів / О.М. 

Шканова. – К.: Кондор, - 2003. – 303 с.: іл. + 

додатки 

У навчальному посібнику 

розглядаються основні поняття маркетингу 

послуг та його специфіка, складові 

маркетингу-мікс (послуга, місце, просування, 

ціна). Наводяться основні методи аналізу 

ринку послуг і прогнозування попиту, 

методичні підходи до вибору підприємством 

маркетингових стратегій. 

 

Посібник розрахований на студентів 

економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів, аспірантів, викладачів, 

науковців, а також на менеджерів і 

маркетологів, які працюють на 

підприємствах сфери послуг. 
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М26   Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности: практикум / В.Т. Гришина, 

Л.А. Дробышева, О.М. Меликян, Н.В. 

Ребрикова. – 2-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К»,  2008. – 

136 с.: ил. 
 

 

В соответствии с учебным планом и 

учебной программой практикум содержит 

задания для самостоятельной работы 

студентов и методические  указания по их 

выполнению. 

 

Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 

«Маркетинг». 

 

 

 

 



 

ІІІ.  ПРАКТИКА   МАРКЕТИНГА 
 
 

 
 

 

Маркетинг – это прибыльное для компании 

удовлетворение потребностей других людей 

Ф. Котлер 
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М26   Маркетинг: основи теорії та практики: 

навч. посібник / В.В. Липчук, Р.П. Дудяк, С.Я. 

Бугіль; за заг. ред. В.В. Липчука, - 3-тє вид., 

випр. і доп. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 288 

с.: іл. – (Вища освіта в Україні) 

 

 

У навчальному посібнику розглядаються 

сучасні підходи до оцінки маркетингу, його 

суті, принципів, видів та функцій. В кожному 

розділі викладено теоретичні  та методологічні 

засади для прийняття відповідних рішень та 

формування маркетингових стратегій. 

Практикум і тестові завдання допоможуть 

закріпити теоретичні знання. 

Для студентів навчальних закладів 

вищих рівнів акредитації, фахівців 

маркетингових служб, керівників 

підприємницьких структур. 
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К33   Кеворков В.В.  Практикум по 

маркетингу: учеб. пособие / В.В. Кеворков, Д.В. 

Кеворков – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

КНОРУС, 2008. - 544 с.: ил. + прил. 

 

Рассматриваются процессы разработки 

стратегии и миссии компании, создания единой 

информационной среды, методика анализа 

конъюнктуры рынка товаров (услуг) и его 

сегментирование. Изложены следующие 

аспекты маркетинговой деятельности: 

жизненный цикл товара, цена и 

ценообразование, реклама и стимулирование 

сбыта. Приводятся регламент бизнес-процесса, 

обширный практический материал, словарь 

терминов. 

Для студентов, аспирантов и 

преподавателей вузов, слушателей системы 

послевузовского образования, руководителей 

организаций и предпринимателей. 
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С38   Синяева И.М.  Практикум по маркетингу 

/ И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев; под 

ред. Л.П. Дашкова – 2-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 

240 с.: ил. 

 

В настоящем практикуме 

рассматриваются концептуальные подходы к 

содержанию маркетинга, знание которых 

необходимо современному специалисту. 

Анализируются процессы регулирования 

коммерческих взаимоотношений между 

поставщиками и покупателями товаров и 

услуг, даются наиболее выгодные алгоритмы 

выполнения маркетинговых операций. 

Для студентов, слушателей центров 

повышения квалификации, обучающихся по 

специальностям маркетинга, менеджмента, 

экономики предприятий, а также 

предпринимателей и менеджеров. 
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А23   Агєєв Є.Я.  Практикум з маркетингу: 

збірник тестів, задач та завдань: навч. посібник 

/ Є.Я. Агєєв – Львів: Новий світ–2000, 2008. – 

496 с.: іл. + додатки – (Вища освіта в Україні) 

 

Навчальний посібник з практичних 

занять охоплює теми навчальних програм з 

дисциплін «Маркетинг», «Міжнародний  

маркетинг», «Маркетинг послуг», 

«Інфраструктура товарного ринку» і у ньому 

викладено методологічні та практичні аспекти 

організації маркетингової діяльності 

підприємства, тобто: основи маркетингу, 

менеджмент, товарну та цінову політики, 

комунікаційні системи та аспекти 

промислового маркетингу, з урахуванням 

світового та вітчизняного досвіду. 

Навчальний посібник призначений для 

студентів і спеціалістів, що працюють у сфері 

маркетингової діяльності та усіх, кого 

цікавлять питання ринкової діяльності. 
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Р69   Романенко Л.Ф.  Маркетинг-практикум: 

ситуаційні завдання, кейси, рольові ігри, тести: 

навч. посібник / Л.Ф. Романенко – К.: 

Університет «Україна», 2006. – 185 с.: іл. 

 

 

Навчальний посібник містить сітуаційні 

завдання, вправи, кейси, рольові ігри, тести 

фундаментального курсу маркетингу. 

 

Для студентів вищих навчальних 

закладів, підприємців, працівників 

маркетингових підрозділів, фірм. Він допоможе 

всім, хто вивчає курс маркетингу, активно 

використовувати методи, принципи, технології, 

інструменти маркетингу під час аналізу, 

оцінювання й розв’язання конкретних 

ринкових проблем та практичних ситуацій. 

 

 

 



У5 

М26   Маркетинг у прикладах і завданнях: 

навч. посібник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. 

– Суми: Університетська книга, 2006. – 400 с.: 

іл. 

У навчальному посібнику наведено 

завдання практикуму з маркетингу та приклади 

їх розв’язання, зокрема: розрахункові та 

аналітичні задачі, кейси, тести для перевірки 

рівня засвоєння теоретичних і практичних знань, 

схеми. Завдання базуються на матеріалах 

діяльності вітчизняних підприємств і установ та 

охоплюють такі розділи: основи маркетингу, 

товарознавство, інфраструктура товарного 

ринку, маркетингові дослідження, маркетингова 

товарна, цінова, комунікаційна політика, 

промисловий маркетинг, логістика, 

міжнародний маркетинг. 

Книга призначена для викладачів, 

аспірантів і студентів. Буде корисною 

керівникам і провідним фахівцям підприємств 

різних галузей та широкому колу читачів. 
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С47   Слиньков В.Н.   Практический 

маркетинг: учеб. пособие. / В.Н. Слиньков – 

К.: КНТ, 2005. – 368 с.: ил. + прил. 

 

 

В издании с помощью практических 

рекомендаций показана практика 

организации маркетинга на предприятии. 

 

 

Учебное пособие рассчитано на 

руководителей и специалистов-маркетологов; 

оно будет полезно студентам высших учебных 

заведений факультетов «Маркетинг» и 

«Менеджмент». 

 


