Про журнал «Регіональна економіка»

Науково-практичний журнал «Регіональна економіка» – це фахове науковопрактичне видання, у якому висвітлюються такі теоретичні та прикладні
питання: формування та реалізації регіональної політики та територіального
розвитку; соціально-економічних диспропорцій розвитку територій, формуван
ня механізмів їх нівелювання; просторової організації соціально-економічних
систем і просторових форм економічної діяльності; функціонування міст та
агломерацій, сталого розвитку гірських і сільських територій; міжрегіонального
та транскордонного співробітництва; природокористування та регіональної
екологічної політики; фінансово-інвестиційних та інноваційних процесів на
локальному рівні
У журналі подаються офіційні матеріали, повідомлення, рецензії, що надають
ученим, дослідникам, представникам органів влади та фахівцям-практикам
можливість викладати результати своїх наукових досліджень і практичного
досвіду.
Інформація про зміст журналу розміщується в мережі Інтернет на сайтах
журналу Регіональна економіка http://re.gov.ua/; ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» http://ird.gov.ua/pe/; Наукової
електронної бібліотеки періодичних видань НАН України http://dspace.nbuv.
gov.ua/handle/123456789/252; наукової періодики України http://nbuv.gov.ua/jtit/regek
У журналі «Регіональна економіка» друкуються статті, що були попередньо
розглянуті й оцінені редакційною колегією та успішно пройшли етап
рецензування.
Визначальними критеріями відбору статей до друку в журналі є: іннова
ційність, наукова новизна, актуальність та практичне значення.
Редакційна колегія науково-практичного журналу «Регіональна економіка»
запрошує до співпраці вітчизняних авторів (науковців і практиків), а також
авторів із зарубіжних країн, які у своїх дослідженнях розглядають проблеми
розвитку регіонів. Редакція прагне до того, щоб журнал становив інтерес для
широкого кола читачів.
Видавець: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього
НАН України».
Журнал зареєстрований (Постанова Президії ВАК України від 16.12.2009 р.
№1-05/6) та зараз переєстрований (Наказ Міністерства освіти і науки України від
02.07.2020 р. №886) у переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в
галузі економічних наук, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних
робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Журнал внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus,
Польща – з 2012 року.
Редакція журналу
ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2021, №2

221

The journal «Regional Economy»

Scientific and practical journal «Regional Economy» – is specialized theoretical
and practical issue that highlights following theoretical and practical questions:
Formation and implementation of regional policy and territorial development;
Regional disparities in socio-economic development, formation of mechanisms for
their elimination; Spatial organization of socio-economic systems and spatial forms
of economic activity; Functioning of cities and urban agglomerations, sustainable
development of mountainous and rural areas; Interregional and cross-border
cooperation; Nature management and regional environmental policy; Financial,
investment and innovation processes at the local level.
The journal publishes official materials, notifications, reviews to provide scientists,
researchers, representatives of authorities and experts with the opportunity to present
the results of their scientific research and practical experience.
Information about the content of the journal is placed in the Internet on the
website of the journal Regional Economy http://re.gov.ua/; SI “Institute of Regional
Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine” http://ird.gov.ua/pe/; Scientific
electronic library of periodicals of NAS of Ukraine http://dspace.nbuv.gov.ua/
handle/123456789/252; Scientific periodicals of Ukraine http://nbuv.gov.ua/j-tit/
regek.
In the journal «Regional Economy» are published articles that have been
previously reviewed and evaluated by the editorial board and successfully passed
the review stage.
The defining criteria for selection of articles for publication in the journal are:
innovation, scientific novelty, relevance and practical value.
The editorial board of scientific and practical journal «Regional Economy»
is looking for domestic authors (researchers and practitioners) and authors from
foreign countries who in their studies research the problems of regional development.
Editorial board tends to ensure that journal was of interest to wide range of readers.
Publisher: SI “Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of
Ukraine”.
Journal is registered (Resolution of Supreme Attestation Commission of Ukraine
Presidium on 2009, December 16 №1-05/6) and now reregistered (Order of Ministry
of Education and Science of Ukraine on 2020, July 2, 886) in the list of scientific
professional editions of Ukraine in category B, in which may be published results
of dissertations for academic degrees of doctor in the economics and doctor of the
philosophy.
Scientific and practical journal “Regional Economy” is listed in the international
scientific database Index Copernicus, Poland – since 2012.
Editorial Board
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