
Міжнародний університет бізнесу і права 

 
 

 

 

 

 

БІЗНЕС- 

НАВІГАТОР 

 
Науково-виробничий журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№25 

2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Херсон 
 



 

 БІЗНЕС- № 25 

НАВІГАТОР 2011
 

 

Науково - виробничий журнал 

Засновник і видавець: Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний 

університет бізнесу і права. Україна.   

73039. м. Херсон, вул. 49 Гвардійської Дивізії 37-А  

тел.факс (0552) 33-53-40, 33-53-38 

e-mail: mubip@mubip.org.ua, metod@mubip.org.ua. web: www.mubip.org.ua  

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого 

засобу масової інформації: серія КВ  № 15586-4058ПР від 03.09.2009р. 

Затверджено постановою ВАК за № 1-05/5 від 18.11.2009р. як фахове видання з 

економіки і підприємництва 

Періодичність видання: 2, 3 рази на рік. 

Рекомендовано до друку Вченою радою Міжнародного університету бізнесу і 

права 30.08.11р.,  протокол № 1. 

Головний редактор: Жуйков Г.Є., доктор економічних наук., професор. 

Заступник головного редактора: Наумов О.Б., доктор економічних наук, 

професор. 

 

Редакційна рада: 

Білоусова С.В.      -     кандидат технічних наук, професор, ректор Міжнародного    

                                    університету бізнесу і права, дійсний член Міжнародної                    

                                    Академії Економіки та Екотехнологій; 

Левківський К.М. -    кандидат історичних наук, академік Академії інженерних    

наук України, замісник директора Науково-методичного 

центру  вищої освіти Міністерства освіти і науки України; 

Топіха В.І.             -     доктор економічних наук, професор. 

 

Відповідальний секретар: Крупіца І. В. 

 Редакційна колегія: В’юн В.Г. – д.е.н., професор; Гавриш В.І.  – д.е.н., професор; 

Гаркуша А.Н. – д.е.н., професор; Горлачук В.В. – д.е.н., 

професор; Данилін В.М. – д.е.н., професор;  

Іртищева І.О. – д.е.н., доцент; Лагодієнко В.В. – д.е.н., 

професор; Наумов О.Б. – д.е.н., професор; Топіха І.Н. – д.е.н., 

професор; Шаповалова І.О. – д.е.н., доцент. 

 

У збірнику подаються результати наукових досліджень з питань  економіки та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності), а також економіки 

природокористування та охорони навколишнього середовища. 

Рекомендовано для науковців, викладачів, аспіратів, студентів, фахівців у галузі 

економіки, управління, права державних і місцевих органів самоврядування. 

Усі права захищені. Повний або частковий передрук і переклади дозволено лише за 

згодою автора або редакції. При передрукуванні посилатися на „Бізнес-навігатор". 

Редакція не обов'язково поділяє думку автора і не відповідає за фактичні помилки, 

яких він припустився. 

©Міжнародний університет бізнесу і 

права. 2011 

© Колектив авторів. 2011 

mailto:mubip@mubip.org.ua
mailto:metod@mubip.org.ua
http://www.mubip.org.ua/


 

 213 №4 (25)    2011                                                   БІЗНЕС-НАВІГАТОР               Науково-виробничий журнал 

БІЗНЕС-НАВІГАТОР 

№25, 2011. – 212 с. 

 

 

 

Науково-виробничий журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний редактор: Жуйков Г. Є.                                                  

Редакційна рада:  Білоусова С. В.,  

Левківський К. М., Топіха В.І.                                                

Відповідальний за випуск: Крупіца І. В.                                        

Технічний редактор: Білоусов О.М.                                                 

Верстка: Попов М.А.                                                                  

Комп'ютерний набір: Попов М.А. 

Підписано до друку 5.09.2011 

Формат 60 х 84.1/8 Папір офсетний. Друк цифровий. 

Гарнітура Times New Roman. 

Умовн. друк. арк.. 5,9 Наклад 300 примірників 

Редакційно-видавничий центр МУБіП м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 37-А 

тел./факс 33-53-40, 44-47-81; 

E-mail: mubip@mubip.org.ua,  sovet@mubip.org.ua 

mailto:mubip@mubip.org.ua

