
             ISSN 2522-4751 (PRINT)
                ISSN 2707-6172 (ONLINE)

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  
«МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА»

БІЗНЕС-НАВІГАТОР
Науково-виробничий журнал

Випуск 5 (66) 2021
Частина 1

Видавничий дім
«Гельветика»
2021



Редакційна рада:
Білоусова С.В. – доктор економічних наук, професор; 
Левківський К.М. – кандидат історичних наук, доцент; 
Шапошников К.С. – доктор економічних наук, професор; 
Білоусов О.М. – доктор економічних наук, професор.

Головний редактор:
Руснак Алла Валентинівна – доктор економічних наук, доцент. 

Редакційна колегія:
Бойко Євгенія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент;
Борецька Наталія Петрівна – доктор економічних наук, професор;
Лепьохіна Олена Ваславіївна – доктор економічних наук, доцент;
Полякова Євгенія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент;
Потишняк Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор;
Прохорчук Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, професор;
Ткаченко Сергій Анатолійович – доктор економічних наук, професор;
Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна – доктор економічних наук, доцент;
Шарко Маргарита Василівна – доктор економічних наук, професор;
Шашкова Ніна Ігорівна – доктор економічних наук, доцент;
Стратан Александр Николаевич – доктор экономических наук, профессор (Республика Молдова).

У журналі опубліковано результати наукових досліджень з питань економіки та управління підприємствами  
(за видами економічної діяльності), а також економіки природокористування та охорони навколишнього середо-
вища. 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-навіга-
тор». Редакція не обов'язково поділяє думку автора і не відповідає за фактичні помилки, яких він припустився.

Реферативні бази даних: Index Copernicus, Google Scholar

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України 
в галузі економічних наук (Категорія «Б») на підставі 

Наказу МОН України від 2 липня 2020 року № 886 (Додаток № 4)

Галузь науки: економічні.
Спеціальності: 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 073 – Менеджмент, 
075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Затверджено до друку та поширення через мережу Інтернет 
відповідно до рішення Вченої ради Міжнародного університету бізнесу і права 

(від 23 вересня 2021 року протокол № 2)

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»  
зареєстровано Міністерством юстиції України

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 15586-4058ПР від 03.09.2009 року)

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою
програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 © Редакційна колегія, 2021
© Автори статей, 2021

                                                                                                            © ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права», 2021



Науково-виробничий журнал

БІЗНЕС-НАВІГАТОР

Випуск 5 (66) 2021

Частина 1

Коректура • Вікторія Бабич 

Комп’ютерна верстка • Юлія Войтюк

Засновник і видавець:  
Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права».

Адреса редакції: вул. 49 Гвардійської Дивізії, б. 37-А, м. Херсон, 73039
Е-mail редакції: editor@business-navigator.ks.ua

Електронна сторінка видання: www.business-navigator.ks.ua

Формат 60х84/8. Гарнітура Times New Roman.
Папір офсет. Цифровий друк. Ум. друк. арк. 10,46

Підписано до друку: 27.09.2021 р. Замов. № 1021/385. Наклад 100 прим.

Надруковано: Видавничий дім «Гельветика»
73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а

Телефон +38 (0552) 39 95 80, +38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08
E-mail: mailbox@helvetica.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 6424 від 04.10.2018 р.


