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маркетинг» на тему: «Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності 
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4. Соціально-етичний маркетинг : монографія / [Є.В. Ромат, Г.В. Алданькова, К.В. 
Березовик та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі та Є.В. Ромата. – 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ : 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 372 с. (особистий внесок – 0,4 друк.арк.).  
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