Шановні колеги!
Оголошується набір статей до фахового науково-виробничого журналу
«БІЗНЕС-НАВІГАТОР»
Випуск 1 (50)/2019
У науковому журналі можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук на підставі Наказу МОН України від 21 грудня 2015
року № 1328. Видання включено до міжнародної наукометричної
бази
Index Copernicus (ICV 2016: 32.82).
Набір триває включно до 15 лютого 2019 року.
Бізнес-навігатор – це економічний фаховий науково-виробничий
журнал, заснований у 2002 році Приватним вищим навчальним
закладом Міжнародний університет бізнесу і права.
До складу редакційної ради журналу входять:
Білоусова С. В. – доктор економічних наук, професор; Левківський К. М. – кандидат
історичних наук, доцент; Шапошніков К. С. – доктор економічних наук, професор;
Білоусов О. М. – доктор економічних наук, професор.
До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці:
Жуйков Г. Є. – доктор економічних наук, професор, головний редактор; Дога В. С. – доктор
економічних наук, професор, заступник головного редактора; Стратан О. – доктор хабілітат
економічних наук, професор, член-кореспондент АН Молдови; Лепьохіна О. В. – доктор
економічних наук, доцент; Дикий О. В. – доктор економічних наук, доцент;
Соловьйов І. О. – доктор економічних наук, професор; Руснак А. В. – доктор економічних
наук, доцент, професор; Сахацький М. П. – доктор економічних наук, професор;
Ботвіна Н. О. – доктор економічних наук, професор; Прохорчук С. В. – кандидат економічних
наук, доцент; Щаслива Г. П. – кандидат економічних наук, доцент; Морозова О. С. – кандидат
економічних наук; Хельмут Шрайнер – академік, Академія права і справедливості, Німеччина.
У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних
загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо оптимізації
економічних процесів та явищ країни.
Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам
опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків,
які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.
Рубрики видання:
1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національним господарством.
4. Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності).
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
8. Гроші, фінанси і кредит.
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності).
10. Статистика.
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Для опублікування статті у фаховому науково-виробничому журналі Випуск 1 (50) 2019
необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу editor@businessnavigator.ks.ua не пізніше 15 лютого 2019 року наступні матеріали:
- заповнити електронну довідку про автора.
- наукову статтю. Мова публікацій: українська, російська, англійська;
- для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника
чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету
дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою
факультету (інституту);
- авторський реферат статті англійською мовою. Авторський реферат повинен містити
прізвище та ім'я автора(-ів), місце роботи або навчання, назву та стислий зміст статті.
Авторський реферат повинен бути написаний згідно наступної структури: перші два-три
речення вказують на мету та актуальність теми; далі зазначається методика (методи)
дослідження та охарактеризовуються отримані результати; наприкінці формулюється практична
цінність статті. Обсяг реферату повинен становити не менше 400 слів (приклад оформлення
реферату). Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При
наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні;
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються
реквізити для сплати публікаційного внеску.
- відскановане підтвердження сплати редакційного внеску. Розмір внеску за публікацію
статті становить 600 гривень, обсягом до 12 сторінок включно. Кожна додаткова сторінка
сплачується окремо у розмірі 30 гривень.
Стоимость публикации для зарубежных авторов составляет 30 долларов, до 12 страниц
включительно. Каждая дополнительная страница оплачивается отдельно 2 доллара.
Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та
друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.
Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, Іванов_рецензія,
Іванов_реферат, Іванов_квитанція.
Авторські примірники журналів будуть відправлені до 16 квітня 2019 року.
Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі елементи:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи
практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають
цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної
проблеми, яку досліджують у статті.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих
наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.

Список використаних джерел розміщується наприкінці статті в порядку згадування
джерел відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення
та правила складання» (приклади оформлення). Посилання на джерела необхідно робити по
тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад,
[3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та
англійською мовами, а також переклад назви статті російською та англійською мовами.
Обсяг анотацій українською та російською мовою має бути не менше 700 знаків. Кількість
ключових слів (словосполучень) – мінімум 5 позицій. Обсяг розширеної анотації англійською
мовою має бути не менше 1800 знаків. У анотації англійською мовою зазначається актуальність
теми та висвітлюються обговорювані питання, не представляючи результати. При написанні
анотації не допускається посилання на будь-які дослідження або інші джерела інформації.
Анотація має бути написана без підрозділів, текст повинен бути коротким і оригінальним.
Недоцільно використовувати інформацію з тексту статті. Якщо стаття подана англійською
мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою.
Технічні вимоги:
1. Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формату А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 20 мм,
праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.
2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times
New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
3. Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути
компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та
ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.
4. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Формули
подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. Кількість таблиць, формул
та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не
приймаються.
5. Приклад оформлення статті.
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