
Нові перспективи партнерства та розвитку освітньої діяльності 

Здійснена інавгурація нового президента, країна та її громадяни мають 

бути впевнені, що перспективи євроінтеграції та демократизації залишаються 

незмінними. Хоча після очікуваних виборів до Верховної Ради, можливо буде 

перенесено деякі акценти у організації наукової й освітянської діяльності, 

отриманні вчених ступенів, звань і таке інше… Як говориться: «Поживемо – 

побачимо!».  

Немає сумніву, що нас чекають, реформи і не тільки у загальній 

початковій освіті, але і у вищій. Редакція журналу, зі свого боку, та виші, котрі є 

засновниками журналу, наразі, планують в рамках взаємовигідного партнерства 

на ниві освітнього, наукового розвитку в галузі економіки налагодити та 

переглянути договори про добросусідські відносини з Європейськими та 

світовими вишами, особливо з тими, представниками яких є члени нашої 

редколегії. Ціль такого співробітництва спрямована, перш за все, на  

підвищення якості статей, що публікуються; удосконалення; механізму сліпого 

рецензування та входження у науково-метричні бази Scopus, Web of Science та 

інші нові установи, що постійно з’являються у світових визнаних наукових 

рейтингах; дослідження пріоритетних напрямів наукової роботи, особливо в 

галузі економіко-гуманітарних та міждисциплінарних аспектів актуальних 

світових наукових розробок. В цьому плані редколегії цікавий досвід різних 

країн, бо вимоги до друку у більшості видань загалом подібні, проте є деяка 

специфіка, що визначає певний статус та наявність їх у найвищих квартелях 

світових науково-метричних баз. 

 Редакція журналу готова до постійних удосконалень, перетворень та 

сприймає новітні зміни з перспективою відповідати усім світовим науковим 

викликам. Запрошуємо усіх наших читачів, авторів, опонентів. прихильників до 

спільної творчої праці та разом з нами досягти найвищого наукового визнання у 

всіх областях діяльності не тільки в Україні, але і за її межами. То ж бажаємо 

усім наснаги, натхнення, бути відданим своїм цілям і досягати найвищих щаблів 

наукового й особистого визнання. І хай прийдешнє спекотне літо усім нам в 

цьому не заважає. Комфортної літньої відпустки у всіх її проявах і добрих 

емоцій. 
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