
Великий піст – у роздумах про сокровенне 

Кожен новий рік, у який ми вступаємо, продовжуючи бути у статусі 

переселенців – не може не приголомшувати новим підтвердженням вже старої 

істини, що «не може бути нічого більш постійного - ніж термінове положення чи 

становище!». Та все було в нічого, якщо б не відбувалося ще більше погіршення 

стану, ніж було до цього… Усі наші сподівання повернутись на «кола свої» до 

Луганську, до своєї «Аlma mater» – тануть с кожним новим роком. І приходиться 

увесь час розв’язувати не прості питання існування журналу, коли немає ніяких 

умов та іноді і бажання щось доводити комусь з «великих світу цього», що ми 

працюємо, не здаючи ніяких позицій, що наше кредо – це якість видання, 

професіоналізм, компетентність у розкритті більшості питань, що цікавлять сьогодні 

читачів у всьому світовому економічному просторі. Саме це дає змогу підвищувати 

індекси нашого журналу у світових науково-метричних базах.  

Великий піст, що якраз припадає на цей час, заставляє в котре задуматись над 

плинністю життя, про духовне і вічне… Саме про те Шекспірівське: «Бути чи не 

бути?» І коли знову й знову опускаються руки щось робити після новин про 

суспільно-політичні негаразди, соціально-економічні реформи у країні, перебудови 

у Міністерствах та державних структурах управління і таке інше, все ж таки 

постійне звертання наших авторів з проханням про публікації, привітання від 

опонентів про значні досягнення, заставляє відкидати увесь негатив і думати про 

нове відродження, перетворення на щось більш професійно достойне і науково 

значуще.  

Саме Великий піст - це той час, коли можна покласти на ваги все те, що було 

вже зроблено, і те що можемо ще зробити, щоб зрозуміти а чи має це рацію?! Та 

відповідь приходить сама, коли надходять вже у новому 2017 році статті з усього 

світового економічного простору. То ж, не зважаючи ні на що, – створюємо нові 

стратегії розвитку, ініціюємо корисні угоди про співпрацю, шукаємо гранти для 

перспективних досліджень і наукових відкриттів, розширюємо комунікаційні 

простори. І саме таку можливість надає для нас, усіх наших авторів, читачів, 

опонентів «Часопис економічних реформ». 

То ж ми бажаємо усім прихильникам журналу – добрих думок, сили духу, 

ясності мислення, здорового творчого натхнення, здійснення самих сокровенних 

бажань та помислів та незупинного руху вперед, що мотивує не тільки своє особисте 

відродження, але й свого регіону і країни за принципом героя «Маленького принца» 

А. Екзюпері: «Прокинувся – приведи у порядок себе й свою планету!!!». А цією 

«планетою» є для нас наше країна, і той регіон, де ми живемо, отримуємо духовну 

енергію для подальших перетворень. 
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