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«Впровадження засад соціально-етичного маркетингу на ринку 
побутової техніки та електроніки» – 1,4 д. а.). 

Статті у наукових періодичних виданнях України та інших держав, 
що включені до міжнародних наукометричних баз 
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ресурсу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z =5501 (0,76 д. а.). – 
Index Copernicus. 
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2010. – № 3. – С. 253–257 (0,45 д. а.). 
 
 



 

 

3 Алданькова Г. В. Визначення структури рекламно-інформаційного простору 
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институт бизнеса, 2007. – С. 9–10 (0,16 д. а.). 
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12 (0,12 д. а.). 
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маркетингових комунікацій / Г. В. Алданькова // Інформаційні системи та 
технології управління : матеріали Міжнар. інтернет-конф. (Донецьк,  12 жовт.  2009 
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Україні: інтеграція теорії та практики : тези доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 18 
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глобалізації та євроінтеграція : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28–29 березня 
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в Україні: інтеграція теорії та практики : тези доп. VI Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 16 
лист. 2012 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 12–14 
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13 Алданькова Г. В. Особливості продажу побутової техніки та електроніки в Україні / Г. В. 
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14 Алданькова Г. В. Fun-проекти у системі просування підприємства торгівлі / Г. В. 
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роздрібної торгівлі / Г. В. Алданькова // Реклама: інтеграція теорії та практики 
[Електронний ресурс] : тези доп. VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21 лист. 2014 р.) ; 
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16 Алданькова Г. В. Місце маркетингових комунікацій торговельної мережі серед факторів 
впливу на поведінку покупців / Г. В. Алданькова // Україна та ЄС: подолання технічних 
бар'єрів у торгівлі [Електронний ресурс] : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18–19 
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Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф. 
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19 Алданькова Г. В. Соціокультурні детермінанти рекламних комунікацій торговельних 
мереж / Г. В. Алданькова, О. Є. Діденко // Креативні технології, підприємництво і 
менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття : зб. доп. І Міжнар. наук.-
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ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ  Знання іноземних мов: англійська  

Комп'ютерні навички: Ms Office; графічні редактори 
CorelDraw, Adobe Photoshop - автор навчального посібника; 
Adobe Illustrator, настільні видавничі системи Adobe Page Maker, 
Adobe InDesign. 

Захоплення: психологія споживання. 


