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інноваційним розвитком національного господарства: 
маркетинговий та інтеграційний аспекти [Текст]
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Король [та ін.]
Уманський держ. пед. ун
Візаві, 2018. – 170,
на звороті тит. арк.

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації 
товарів [Текст] 
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Михайловська. – Київ : Кондор, 2008.
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