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Заснований у 2010 році. Виходить 6 разів на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації серія КВ № 19206-9006 ПР,
видане Державною реєстраційною службою України 5 липня 2012 року.
Журнал внесено до списку друкованих періодичних видань (категорія «Б»),
що входять до переліку наукових фахових видань України (економічні науки)
(Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р.)
Галузь науки: економічні.
Спеціальності: 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування,
072 – Фінанси, банківська справа та страхування,
073 – Менеджмент, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Журнал включено до міжнародної наукометричної бази
Index Copernicus
Засновники:
Національний університет харчових технологій,
ГО «Інститут проблем конкуренції»
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Гуткевич Світлана Олександрівна
Бєлякова Оксана Володимирівна
Корінько Микола Данилович
Сафонов Юрій Миколайович
Борщ Вікторія Ігорівна
Макаренко Сергій Миколайович
Головко Олег Павлович
Шеремет Олег Олексійович
Віргінія Юренієне
Мусіна Аміна Аміржановна

– головний редактор, доктор економічних наук, професор
– доктор економічних наук, доцент
– доктор економічних наук, професор
– доктор економічних наук, професор
– кандидат економічних наук, доцент
– кандидат економічних наук, доцент
– кандидат економічних наук
– доктор економічних наук, доцент
– доктор наук, професор (Литва)
– доктор економічних наук, доцент (Казахстан)

Програмні цілі видання: розвиток науки і освіти, популяризація економічних знань, формування економічного типу мислення, інформування наукового середовища про сучасні дослідження та розробки в сфері
економіки. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.
Редакційна колегія матеріали не повертає. Редакційна колегія не завжди поділяє думку авторів. У разі передруку посилання на журнал «Інтелект ХХІ» обов’язково. Друкується за погодженням редколегії журналу.
Технічний секретар – Петрова О.В.

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою
програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Офіційний сайт www.intellect21.nuft.org.ua
E-mail: journal@intellect21.nuft.org.ua
Формат 60x84/8. Гарнітура Times New Roman.
Папір офсет. Цифровий друк. Ум. друк. арк. 7,67.
Підписано до друку 27.09.2021 р. Замов. № 1021/372. Наклад 100 прим.
Надруковано: Видавничий дім «Гельветика»
65101, Україна, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1
Телефони: +38 (048) 709 38 69, +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.
© Інтелект XXI, 2021

