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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової

інформації — серія КВ № 13894-2868Р

Науковий економічний журнал 

«Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу» 

внесено до переліку фахових видань України

(Наказ МОН України № 1528 від 29 грудня 2014 р.)

Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами

Засновник:

ВНЗ ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

Рекомендовано до друку вченою радою 

ВНЗ ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

(протокол №  13 від 31.05.2017 р.)
     

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен,

географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори 

статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної 

колегії і не покладають на неї ніяких зобов’язань. Переклади і передруки дозволяються лише 

за згодою автора та редакції.

Журнал заснований у 2008 році. 

Виходить щоквартально.
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