
Наш журнальний «потяг» летить вперед…. 

 

 Це точно, що з пісні слів не викинеш і наш журнальний «потяг» летить 

вперед вже п’ять років. Позаду 20 «зупинок» (номерів), що знайшли своїх читачів 

і авторів не тільки у більшості міст України, але й по всьому світу. Дуже приємно 

знаходити посилання на наш журнал та статті із нього, у тому числі на блог 

головного редактора, у більшості науково-метричних базах світу, навіть, у тих, в 

які ще не увійшов наш журнал. Тому не випадково приходять повідомлення 

деяким нашим авторам із SCOPUS, що їх статтями там цікавляться, бо більшість 

науково-метричних баз, у яких представлено наш журнал, є партнером SCOPUS. І 

цей перелік баз у нас розширюється з кожним роком. 2016 рік  - не є 

виключенням. Ми приєднались до Австралійської науково-метричної бази – ISI.  

Окрім того, зростає увага до журналу та важливість публікацій у ньому, коли 

бачиш посилання у багатьох авторефератах на здобуття наукового ступеня 

кандидата чи доктора наук майже з усіх існуючих економічних спеціальностей, як 

на видання, що включено до міжнародних баз і відповідає головним вимогам 

щодо присвоєння ступенів.  

 Безумовно, за ці 5 років не все було так гладко, без проблем і безхмарно. Ми 

пережили досить тяжкий період нашого життя, коли треба було переміщуватися 

разом з університетом (СНУ ім. В. Даля), який є засновником журналу, до іншого 

міста, розпочинати свою діяльність з нуля, залишивши більшість наших авторів й 

читачів на тих «зупинках», до яких ми вже ніколи не повернемось. І ми щиро 

вдячні тим читачам й авторам, хто залишився з нами, не був байдужим до 

відтворення журналу на новому місці. У нас з’явилось багато нових друзів, колег, 

читачів зі всієї України, з Естонії, Латвії, Узбекистану, Білорусі, Киргизстану та 

інших держав, хто розділяє та підтримує наш національний та регіональний 

індивідуалізм. Бо ми – українці, які рухають вперед свій журнальний «потяг», 

намагаються донести наш національний патріотизм до усіх вирішальних установ 

нашої держави та розуміння того, що нас вже не зупинити, ми набрали швидкість. 

Ми маємо цілі та рухаємось у бік прогресивного соціально-економічного, 

демократичного розвитку не тільки держави, але й того регіону, й університету, 

представниками якого ми є! Нам не соромно казати, що ми зі Сходу України, з 

Луганщини, бо маємо своє обличчя, історію та індивідуалізм, який визнаний не 

тільки в Україні, але й далеко за її межами! 

 Дякуємо усім читачам й нашим авторам за співпрацю і розраховуємо на 

вашу подальшу підтримку та «зелене світло» для нашого журнального «потягу». 
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