
Ми підтвердили свою фаховість! 

Хочемо з радістю і впевненістю повідомити усім нашим читачам, авторам, 

рецензентам й неофіційним опонентам, що журнал підтвердив свою здатність 

відповідати усім вимогам, що висуваються до фахових видань і дивиться з 

певністю в майбутнє. Ми переглянули склад своєї редколегії і до роботи 

долучились нові висококваліфіковані фахівці-професіонали не тільки з України, 

але і з Болгарії, Литви, Польщі, Естонії та Угорщини. Робота щодо підсилення 

редколегії журналу проводиться постійно, запропоновано прийняти участь у 

підготовці нових примірників вченим-економістам із різних країн світу. І на далі 

будемо намагатись розширювати географію розповсюдження журналу не тільки 

завдяки залучення до публікації авторів із різних країн світу, але й доповнюючи 

редколегію журналу новими, але вже відомим на увесь світ іменами. 

Будемо намагатися і надалі висвітлювати у журналі не тільки цікаві 

науково-практичні події, які відбуваються в Україні, але і за її межами. Задля 

цього будемо залучати до роботи наших колег, вчених, авторів із різних куточків 

світу, наших друзів та зацікавлених осіб, що працюють над подібними напрямами 

досліджень і мають бажання поділитися з нами й нашими читачами. Цей процес 

відбувається постійно, бо журнал вже індексується 6 науково-метричними базами 

і цей процес продовжується безупинно. Маємо і продовжуємо свої плани щодо 

індексування у «SCOPUS», «Web of Science» та інших базах, задля цього 

намагаємось постійно нарощувати якісний й професійний потенціал журнал, його 

розміщення на сайтах різних університетів й бібліотек світу. 

Але слід пам’ятати і про те, що за 5 років існування журнал встиг досягти 

уже тих вершин, на які замахнувся не кожен журнал з більшим досвідом і стажем 

роботи на вітчизняній науково-практичній, економічній ниві. Попри те, що 

останні два роки редакційна вітчизняна колегія журналу та сам 

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, хто є 

засновником журналу, працюють на територіях проведення АТО і мають статус 

переміщених осіб. Працювати в таких умовах не просто ні в моральному, ні в 

фізичному розумінні. Не вистачає ні матеріальної, ні технічної бази. Ми не маємо 

ніякої підтримки чи особистих пільг ні з боку Міністерства освіти і науки 

України, ні з боку різних українських університетів, суспільних, громадських 

вітчизняних та міжнародних установ і організацій, що мають до цього пряме 

відношення. До нас висуваються такі ж вимоги, що і до всіх інших видань. Але ми 

не просто маємо своє обличчя попри все, але підтверджуємо постійно на самому 

високому рівні свій статус, імідж та професіоналізм. 

І сьогодні, я щиро дякую усім своїм редакційним колегам, читачам, авторам, 

рецензентам і неофіційним опонентам, друзям і соратникам, усім тим, хто 

підтримував всі ці роки наш журнал, допомагав добрим чи критичним словом на 

адресу його засновника. Саме за вашою підтримкою маємо такі успіхи. Ми і 

надалі будемо працювати з усіма за принципами: читати, спостерігати, 

опановувати, підкорювати, імпровізувати та самовдосконалюватись! 
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