
Чим далі – тим цікавіше… 

В умовах коли Міністерство освіти і науки (МОН) України підвищує 

вимоги до гарантів та членів робочої групи освітніх програм, здобувачів наукових 

ступенів, редакційній колегії журналу нічого не залишається як рухатись вперед 

до отримання найвищих щаблів визнання на рівні світової наукової спільноти. 

Вже наступний номер журналу вийде із статтями, до яких будуть пред’явлені 

більш вибагливіші умови щодо наукового змісту і суттєвої новизни, а також з 

тими, що отримують позитивні результати проходження незалежного подвійного 

рецензування. Все це буде наближати усіх нас разом із нашими авторами до 

переходу у категорію «Б».  І які б перепони не виникали на нашому руху вперед, 

нас ніщо не зупинить, бо ми разом із своїми авторами, читачами, офіційними і 

неофіційними опонентами все подолаємо і станемо переможцями, що досягнуть 

усіх умов і показників видань, які можуть перейти у категорію «А».  

На шляху до визнання вже багато зроблено і ми запевняємо усіх наших 

авторів, що редколегія журналу надає і будемо надавати усім нашим 

прихильникам і партнерам максимальної підтримки та допомоги у доведенні 

статей до досконалих вимог сучасної економічної науки щодо розкриття 

теоретичних, емпіричних та прикладних аспектів дослідження, з метою їх 

індексації у вибагливих науково-метричних базах Scopus і Web of Science. 

І яка б більшість науковців не критикували недоречність сьогоднішніх 

реформ і перебудов українських наукових фахових видань, що пропонується 

МОН України, проте ми готові до сучасних викликів, до рівноправної 

конкурентної боротьби і вибагливих наукових випробувань. Ми знаємо і вміємо 

це робити, бо нова редколегія, яка з’явиться в наступному номері, має у своєму 

складі тих світових науковців, які визнані у своїх країнах, а їх праці індексуються 

у світових науково-метричних базах. Тільки усі разом, в процесі плідної 

досконалої праці ми зможемо довести і авторські статті, і наше видання до 

найкращого сприйняття науковою спільнотою та підвищити цитування. І саме рух 

у цьому напрямі – має зацікавити усіх наших прибічників. Тож долучайтеся до 

спільної праці. Ми готові приймати і розглядати будь-які пропозиції на сторінках 

нашого видання, бо тільки шляхом прямих і обернених зв’язків, приймаючи до 

уваги кожне критичне і доречне зауваження, можна підкріпити свій внутрішній 

потенціал та накопичити енергії для якісних наукових досягнень. 
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