
Рік Свині та невпинного руху до нових наукових звершень 

 

Наближається до закінчення 2018 рік! Мріємо, що наступний рік Свині 

принесе нам, не тільки благополуччя, процвітання і задоволення від змін, що 

відбуваються у соціально-економічному житті країни, але й досягнення тих цілей 

й вершин, на які націлені трансформації, що переживає наш журнал. 

Мабуть наші читачі та автори вже звернули увагу на ті зміни, що відбулись 

вже у складі редколегії журналу, у посилених вимогах, що висуваються до 

якісного наповнення змісту статей та їхнього рецензування. Все це пов’язано з 

нашим невпинним рухом до більш високого наукового та прикладного значення 

досліджень, що публікуються, та їх визнання у міжнародних науково-метричних 

базах, таких як Web of Science та Scopus, в які ми намагаємось увійти. Можемо з 

гордістю повідомити, що наш журнал вже має самі високі рейтинги у всіх інших 

міжнародних науково-метричних базах, таких як Index Copernicus, який за 

результатами останнього рейтингу виставив значення 97,3 зі 100 можливих. Це є 

безумовною мотивацією для усієї редколегії досягати інших вершин, які є 

«Еверестом» наукового визнання. Поки що ми поступово і впевнено рухаємося 

вперед, змінюючи на своєму шляху не тільки редколегію, але й засновників, 

намагаючись тим самим підтримати статут, якість та науковість видання, 

розширювати та розкривати дослідження у різних галузях знань, сферах 

спеціалізації та напрямах діяльності, що проводяться у різних країнах світу. 

Маємо надію, що в наступному році до списку наших авторів додадуться і 

ті, що мають наміри разом з нами штурмувати нові вершини для розвитку й 

розкриття свого потенціалу вже у науково-метричних базах Web of Science та 

Scopus! То ж бажаємо у Новому році усім нам творчої наснаги, ентузіазму у 

невпинному бажанні підкорювати нові вершини наукового визнання не тільки в 

отриманні певних рейтингів, але і в задоволенні від роботи, що є імпульсом до 

руху вперед. 

Хай збудуться бажання, найкращих усім досягнень, здоров’я і благополуччя 

усім родинам, миру і злагоди – нашій країні! 
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