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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Marketing Management» 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт) 

другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Навчальна дисципліна 

«Marketing Management» є теоретичною основою формування у майбутніх 

спеціалістів вміння вирішувати практичні проблеми діяльності, направлені 

на укріплення і розширення відносин з різними верствами суспільства, 

зміцнення репутації підприємств, здійснення ділових комунікацій. 

Впровадження принципів менеджменту та маркетингу, як базової функції 

управління підприємством і організацією, дасть змогу майбутнім фахівцям 

досягти позитивних результатів у своїй діяльності після завершення 

навчання. Адже проблеми управління та їх впровадження у сучасному 

суспільстві стосуються не лише „чистого” бізнесу. Вони актуальні і для 

некомерційного сектору, в якому в більшості випадків прийдеться працювати 

випускникам кафедри. Цього можна буде досягти, якщо освоїти не лише 

загальні функції менеджменту (планування, організаційну діяльність, 

контроль, регулювання), чи концепції розвитку маркетингу, функції та 

принципи здійснення маркетингової діяльності, а також основи управління 

цією діяльністю.  

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

вибіркова 

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання на 

тему «Organization of 

marketing management at the 

enterprise» 

Семестр 

- - 

Лекції 

16 год. 2год. 

Загальна кількість годин 

– 90 

Практичні 

16 год. 4 год. 

Тижневе навантаження:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,2 

Освітній рівень: 

Другий (магістерський) 

рівень 

Самостійна робота 

58 д. 84 год. 

Вид контролю: 

залік залік 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес управління 

маркетинговою діяльністю в сучасних умовах господарювання.  
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Marketing 

Management» є формування сучасного розуміння можливостей управління 

маркетингом для досягнення переходу до нового рівня і форм споживання 

шляхом ситуаційного аналізу ринку, прогнозування еволюції потреб 

споживачів та стратегічного планування стимуляції руху товарів і послуг, 

організації продажу, що забезпечує зростання стійкості підприємницької 

діяльності в умовах вітчизняного ринку. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Marketing 

Management» є:  

− освоїти основні терміни і поняття, що характеризують менеджмент 

та маркетинг як наукові дисципліни;  

− оволодіти теоретико-методологічними основами менеджменту та 

маркетингу; 

− вивчити складові елементи дисциплін, методи реалізації їх функцій 

та забезпечення взаємозв’язків між його складовими;  

− вивчити основні соціально-економічні аспекти менеджменту та 

маркетингу;  

− привити навички в організації управління та маркетингу, які б 

можна було використовувати на практиці.  

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей:  

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і 

вимог. 

 

Результати навчання: 

Після опанування дисципліни студент повинен  

знати:  

- науково-методичні основи менеджменту та маркетингу;  

- функції та технології дисципліни;  

- соціально-економічні основи навчального предмету, які сприяють 

керівництву колективом підприємство, організацією; 

- переваги та ринкові цінності маркетингового менеджменту;  

- можливості та межі застосування ресурсів управління маркетингом. 

уміти: 
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- застосовувати на практиці управління різноманітними суспільно-

економічними процесами у сучасному ринковому середовищ; 

- організовувати та впровадити ситуаційний аналіз ринку;  

- застосувати у практичній діяльності методи управління маркетингом 

шляхом створення маркетингових стратегій і програм;  

- використовувати сегментацію ринку товарів і послуг;  

- застосовувати сучасні теорії мотивації до стимулювання попиту та 

активізації попиту споживачів;  

- досягнути успіху та протистояти конкурентному середовищу 

засобами маркетингового менеджменту. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Marketing Management» 

відводиться 90 години 3 кредити ЄКТС. 

 

CHAPTER 1 

THE CONCEPT OF MARKETING MANAGEMENT AT THE 

ENTERPRISE 

 

Topic 1. The essence of marketing management in modern conditions 

Conceptual apparatus in marketing management. Concepts of marketing 

management as a demand management system (production, product, sales), 

management of the marketing function (design of marketing mixes), modern 

(strategic, socio-ethical, network interaction, partnerships). Tasks and functions of 

marketing management. 

The main stages of the marketing management process: analysis of market 

opportunities, selection of target markets, positioning of goods on the market, 

development of marketing strategies, development of marketing complex, 

development of marketing programs, implementation of marketing programs, 

control of marketing activities. Current trends in marketing management. 

Organization of marketing management: essence, evolution, principles. 

Integrated and non-integrated marketing organizational structures. The 

composition of marketing services. Typical models of construction of marketing 

departments: functional, product, consumer-oriented, territory-oriented. Matrix 

model. Mixed models of building marketing departments. Temporary marketing 

structures and informal marketing entities. 

 

Topic 2. Creation and management of marketing organizational 

structures at the enterprise 

Current trends in the development of marketing organizational structures. 

Algorithm of marketing organization at the enterprise and characteristics of its 

main stages: study of the business environment and market of the enterprise, 

analysis of strengths and weaknesses of the enterprise and statement of the concept 
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of marketing management, definition of goals and objectives of the marketing 

department, formation of its organizational structure. Executors, selection of 

employees, development and implementation of a system of labor incentives, 

control and correction. Algorithm of marketing reorientation of the enterprise. 

Checking the rationality of marketing at the enterprise. 

 

CHAPTER 2 

MARKETING PLANNING AND CONTROL SYSTEM 

 

Topic 3. The essence of marketing planning 

The essence and content of marketing planning. The main tasks of marketing 

planning. Principles of marketing planning. Types of marketing plans depending 

on the level of management, the period of time for which they are developed, areas 

of marketing activities, the object and subject of planning, the direction of the 

development process. Reasons for creating unrealistic marketing plans: political, 

human, cognitive, organizational. Requirements for creating an effective marketing 

planning system. 

 

Topic 4. Marketing strategies 

The essence and types of marketing strategies. Evolution of marketing 

strategies. Strategies for maintaining competitive advantage according to M. 

Porter. Growth strategies (intensive, integrative, diversification). Competition 

strategies by F. Kotler. Classification of marketing strategies by Mayer and Snow. 

Classification of marketing strategies by P. Drucker. Models and process of 

developing marketing strategies. Evaluation of marketing strategies. Portfolio 

method of forming marketing strategies. 

 

Topic 5. Marketing strategic planning 

The essence of marketing strategic planning and its main tasks. The main 

aspects of marketing planning: development of the company's mission; definition 

of the purposes of activity of the enterprise; marketing audit: analysis of the 

external business environment and the internal environment of the enterprise; 

interpretation of collected data; detection of "strategic windows"; detection of 

planned gaps; setting marketing objectives and evaluating the expected results; 

formulation and evaluation of marketing strategies; development of marketing 

programs and budgets; implementation of marketing plans; monitoring the 

implementation of marketing plans. 

 

Topic 6. Development of marketing programs 

The essence, content and main tasks of marketing programs. Types of 

marketing programs. Algorithm and problems of program development of a 

marketing complex. Marketing product plan: purpose of development and content. 

Problems of implementation of marketing programs. 
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Topic 7. Tactical and operational marketing planning 

The essence of tactical marketing planning. The structure and content of the 

marketing tactical plan. Business plan: the essence, structure and content of the 

main sections. Requirements for developing effective business plans. The essence 

and characteristics of marketing operational planning. The order of development of 

marketing operational plans. 

 

Topic 8. Control of marketing activities of the enterprise 

The essence and process of control of marketing activities. Marketing 

controlling. Analysis of the company is marketing activities, essence and 

algorithm. Analysis of annual sales plans (indicators). Analysis of the profitability 

of the enterprise. Analysis of the effectiveness of marketing activities. Analysis of 

inventories. Marketing audit: essence and process. 

 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових розділів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Chapter 1. The concept of marketing management in the enterprise 

Topic 1. The essence of 

marketing management in 

modern conditions 

14 4 2 - - 8 10 2 - - - 8 

Topic 2. Creation and 

management of marketing 

organizational structures at 

the enterprise 

10 2 2 - - 6 12 - 2 - - 10 

Контрольна робота №1 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 
28 6 6 - - 16 22 2 2 - - 18 

Chapter 2. Marketing planning and control system 

Topic 3. The essence of 

marketing planning 
11 1 2 - - 8 10 - - - - 10 

Topic 4. Marketing 

strategies 
7 1 - - - 6 14 - 2 - - 12 

Topic 5. Marketing 

strategic planning 
10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 

Topic 6. Development of 

marketing programs 
12 2 2 - - 8 10 - - - - 10 

Topic 7. Tactical and 

operational marketing 

planning 

10 2 2 - - 6 12 - - - - 12 

Topic 8. Control of 

marketing activities of the 

enterprise 

8 2 - - - 6 12 - - - - 12 

Контрольна робота №2 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 
62 10 10 - - 42 68 - 2 - - 66 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 
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4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. The essence of marketing management in modern conditions 4 

2. Creation and management of marketing organizational structures at the 

enterprise 

2 

3. The essence of marketing planning 1 

4. Marketing strategies 1 

5. Marketing strategic planning 2 

6. Development of marketing programs 2 

7. Tactical and operational marketing planning 2 

8. Control of marketing activities of the enterprise 2 

Разом: 16 

 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Програмою навчальної дисципліни семінарські заняття не передбачені. 

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. The essence of marketing management in modern conditions 2 

2. Creation and management of marketing organizational structures at the 

enterprise 
2 

3. Контрольна робота №1 2 

4. The essence of marketing planning 2 

5. Marketing strategic planning 2 

6. Development of marketing programs 2 

7. Tactical and operational marketing planning 2 

8. Контрольна робота №2 2 

Разом: 16 

 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Програмою навчальної дисципліни лабораторні заняття не передбачені. 

 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. The essence of marketing management in modern conditions 8 

2. Creation and management of marketing organizational structures at the 

enterprise 
6 

3. Контрольна робота №1 2 

4. The essence of marketing planning 8 

5. Marketing strategies 6 

6. Marketing strategic planning 6 

7. Development of marketing programs 8 
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8. Tactical and operational marketing planning 6 

9. Control of marketing activities of the enterprise 6 

10. Контрольна робота №2 2 

Разом: 58 

 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під 

керівництвом викладача на тему «Organization of marketing management at the 

enterprise» на прикладі будь-якого діючого підприємства. Обсяг 

індивідуальної роботи: 25-30 сторінок. Вона має складатися з двох розділів: 

1-й розділ – «Marketing characteristics of the enterprise», 2-й розділ – «Analysis 

of the marketing management system of the enterprise», 3-й розділ – «Suggestions 

for improving the marketing management system of the enterprise». У 

індивідуальній роботі мають бути проаналізовано: основні економічні 

показники діяльності підприємства, його організаційна структура, структура 

відділу маркетингу, наведено розподіл функціональних обов’язків 

працівників відділу маркетингу, штатний розпис даного відділу, також 

необхідно провести АВС та SWOT-аналіз. Загальна характеристика 

суспільства та суспільних настроїв.  

 

 

10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях. 

Контрольні запитання до вивчення дисципліни “Marketing Management”:  

1. Marketing management as a modern concept of doing business. 

2. Subject and tasks of the discipline "Marketing Management". 

3. Stages of evolution of the marketing concept. 

4. The essence of the marketing management process. 

5. The current state and features of marketing development in Ukrainian 

enterprises. 

6. Components of the marketing service. 

7. Rights and responsibilities of marketing staff. 

8. Requirements for marketing specialists. 

9. Organizational structures of the marketing service of the enterprise. 

10. Problems and methods of selection of specialists. 

11. The role of motivation in ensuring the effective operation of marketers. 

12. Stages of marketing service organization. 

13. The essence of the marketing information system. 

14. The role of marketing research in the enterprise management process. 

15. Consumption levels and their role in marketing. 

16. Theories of motivation and their application in marketing management. 
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17. Strategy and tactics of marketing management of the organization. 

18. Study of the market according to the requirements of marketing 

management. 

19. Sales policy of goods and services, tasks, ideas and proposals. 

20. The main functions of sales of goods and services; activation, 

communication and service. 

21. The importance of public relations "public relations" in marketing 

management. 

22. Features of marketing management in Ukraine. 

23. The importance of advertising in the organization of marketing 

management. 

24. Organization of marketing management services. 

25. Flexible marketing management system. 

26. Prospects for the development of marketing management in Ukraine. 

27. Analyze the need for marketing management. 

28. How to determine marketing needs? 

29. Why is it necessary to meet the needs of consumers? 

30. What factors make up the marketing management process? 

31. What is the choice of target markets? 

32. Name the main components of the marketing system. 

33. Define the structure of the marketing research system. 

34. How to collect and analyze marketing information? 

35. Identify the main principles of market segmentation. 

36. How to determine the need for product positioning? 

37. What is the structure of the product life cycle? 

38. What are trademarks and brands and how are they created? 

39. What is the sequence of creating new products? 

40. How is the distribution of goods managed? 

 

 

11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Marketing Management» 

застосовуються: 

- Навчання через аналіз матеріалу, постановку проблем і завдань з 

можливістю консультацій з викладачем, як безпосередньо, так і 

опосередковано через електронні засоби зв’язку.  

- Практичні заняття у вигляді семінарів з мультимедійними 

презентаціями студентів.  

- Практичні заняття у вигляді тренінгів.  

- Творчі завдання.  
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12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Відповідно до плану вивчення дисципліни передбачається проведення 

поточного та підсумкового контролю: 

− поточний контроль передбачає проведення опитування під час 

практичних занять; 

− підсумковий контроль реалізується у вигляді заліку. 

Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

2. Виконання завдань для самостійної роботи. 

3. Проведення проміжних тестів. 

4. Проведення поточного контролю. 

5. Проведення підсумкового заліку. 

 

 

13. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно в 

період призначений деканатом або за індивідуальним графіком, який 

затверджується навчальним планом. Основною формою підсумкового 

контролю є тестування, робота над практичним завданням та співбесіда. 

 

 

14. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Marketing Management» здійснюється в балах відповідно до 

табл.14.1. 

Таблиця 14.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів  
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 КР1 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 КР2 ІЗ   

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т8 – теми занять 
**КР1, КР2 – контрольні роботи 
***ІЗ-індивідуальне завдання 

 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру 

у наступних формах: 

− усного опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня 
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їх знань; 

− перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

− експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність 

він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час іспиту 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 14.2). 

Таблиця 14.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі  
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково 

враховуються допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

− неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, 

незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 

бали); 

− неточності в назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 4 

бали). 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 14.3). 
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Таблиця 14.3 

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 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

15. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

 

- робоча навчальна програма дисципліни,  

- силабус навчальної дисципліни; 

- тези лекцій з дисципліни; 

- методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

- методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

- тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

- перелік питань та завдань для поточного і проміжного контролю знань 

з дисципліни; 

- перелік питань до заліку, завдання для перевірки практичних навичок 

під час заліку. 

 

 

16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна (базова): 

1. Voychak A. V. Marketing Management: Textbook / A.V. Voychak; State 

Higher Educational Institution "Kyiv National Economic University named after 

Vadim Hetman ". - K.: KNEU, 2018. - 336 p. 

2. Kotler F., Keller K.L. Marketing management. - 12th ed. - SPb.: Peter. - 

2017. - 816 p. 

3. Marketing Management: Textbook / Kotler F., Keller K., Pavlenko A.F., 

Dligach A.O. etc. - K.: Himdzhest, 2018. - 720 p. 

4. Marketing management: a textbook/OP Lucius; І.В. Novikova. - Kyiv: 

European University, 2012. - 145 p. 
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5. Marketing Management: Textbook. Manual / under the general. Ed. E. 

Belyavtseva. - Kyiv: Center for Educational Literature, 2016. - 407 p.  

Допоміжна: 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс: [пер. с англ.] / Ф.Котлер. 

– М.; СПб.; К.: Вильямс, 2011. – 488 с.  

2. Маркетинг: Підручник. / В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін. 

– 4-те вид. К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення 

менеджмент-освіти в Україні», 2009. – 648 c.  

3. Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник / 

В.П. Пелішенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 200 с.  

4. Соловьев Б.А. Управление маркетингом. Модульная програма для 

менеджеров / Б.А. Соловьев. – М.: Инфра-Маркетинг, 1999. – 256 с.  

5. Слиньков В.Н. Практический маркетинг: Учебное пособие/ 

В.Н.Слиньков. – К.: КНТ, 2005. – 368 с.  

6. Яковенко В.Б. Менеджмент і маркетинг: Навч. посібник / 

В.Б.Яковенко. – К.: Вид-во Європ. ун-ту. – 2006. – 144с.  

 

 

17. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: 

 

1. Best Global Brands’2009 // Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.usubc.org.  

2. Ukraine All about U / Проект «бренд Україна». // Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://ukraineallaboutu.com.  

3. Офіційний сайт онлайн-бібліотеки освітньої та наукової літератури // 

Електронний ресурс. – Режим доступу: https://eduknigi.com. 

4. Сайт електронної бібліотеки підручників // Електронний ресурс. – 

Режим доступу: http://studentam.kiev.ua.  

https://eduknigi.com./
http://studentam.kiev.ua./

