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Від головного редактора
У листопаді 2016 року виповнилось 20 років від заснування науково-прак-

тичного журналу «Регіональна економіка». З тих пір він з честю виконує свою 
почесну місію перед авторами та читачами. За цей період на його сторінках було 
надруковано понад 2000 наукових публікацій. Попри складну економічну ситуацію  
та фінансові труднощі, журнал завжди виходить вчасно та висвітлює широкий 
спектр найактуальніших питань регіонального розвитку.

Упродовж усього часу існування журналу редакційна колегія докладала чима-
лих зусиль для того, щоб на його сторінках з’являлись наукові доробки відомих 
українських і зарубіжних учених, молодих науковців.

Ідея створення видання виникла з усвідомлення винятково важливого значен-
ня друкованих засобів масової інформації у висвітленні і поширенні результатів 
наукових досліджень з питань формування й реалізації регіональної політики. 
Потреба в об’єктивній науковій інформації фундаментального й  прикладного 
спрямування вже з перших випусків сприяла популярності видання серед широ-
ких кіл наукової спільноти України.

Ініціатором заснування журналу та його першим головним редактором був 
відомий український учений, академік НАН України М. І. Долішній. 

За два десятиліття, що минули від часу виходу у світ першого номеру «Ре-
гіональної економіки», журнал зарекомендував себе як фаховий дискусійний 
майданчик і джерело достовірної експертно-аналітичної інформації з питань 
територіального розвитку та просторової політики, соціально-економічного, інвес-
тиційно-фінансового розвитку України та її регіонів, транскордонного співробіт-
ництва тощо. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка»  впродовж 
багатьох років посідає одне з провідних місць у плеяді наукових фахових видань 
у галузі економічних наук.

Високі позиції журналу «Регіональна економіка» засвідчує його внесення у 
міжнародні наукометричні бази. Зокрема, з 2012 р. журнал внесений до міжна-
родної наукометричної бази Index Copernicus (Польща), видання входить у першу 
п’ятнадцятку вітчизняного Рейтингу наукових періодичних видань, що мають 
бібліометричні профілі. «Регіональну економіку» внесено до переліку наукових 
фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертацій 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Завдяки роботі висококваліфікованої редакційної колегії та редакції, профе-
сійному авторському колективу видання продовжує розвиватися, забезпечуючи 
науковий супровід реформ у державній регіональній політиці та місцевому само-
врядуванні.

Вітаючи редколегію «Регіональної економіки» з ювілеєм, хочу побажати 
виданню та його творцям наснаги, творчого злету та невтомного наукового по-
шуку істини у питаннях розбудови процвітаючої економіки України, зберегти 
науково-практичну спрямованість та флагманство у регіональних студіях, роз-
ширення представництва на інформаційному просторі міжнародних наукових 
видань, відкриття нових та оригінальних науково-практичних горизонтів та імен 
у регіоналістиці.

Головний редактор,  
доктор економічних наук, професор В. С. Кравців 
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