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Шановні автори! 

 
Щиро раді повідомити про створення на базі Інституту бізнесу, економіки та 

інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету 
друкованого наукового журналу «Економічний журнал Одеського політехнічного 
університету» (наказ ректора №17 від 04.04.2017 р. на підставі рішення Вченої Ради 
ОНПУ, протокол №6 від 28.03.2017 р.). 

У виданні публікуються результати оригінальних наукових, практичних і навчально-
методичних досліджень, пропозиції щодо вирішення актуальних проблем з: економіки 
та управління підприємствами, регіонального та національного розвитку, 
конкурентоспроможності; світового господарства та міжнародних економічних 
відносин; фінансів і податкової політики; інноваційної, інвестиційної, маркетингової 
діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; інформаційного і математичного 
забезпечення економічних процесів; економічної освіти. 

Пріоритетами журналу є: підтримка інноваційних наукових досліджень та рішень; 
інформування наукової спільноти про новітні наукові тенденції та зміни середовища, 
наукове життя, економічну освіту в Україні та світі шляхом публікування оригінальних 
аналітичних довідок, матеріалів круглих столів та семінарів, оглядів монографічних 
досліджень і рецензій на наукові дослідження, монографії, підручники та посібники з 
економічної тематики, анонсів важливих наукових подій.  

Філософія журналу – це створення можливостей вільного сприйняття, наукового 
осмислення та практичного запровадження кращих світових, європейських і 
вітчизняних практик економічної науки, критичного обговорення методологічних 
підходів до вирішення економічних проблем, застосування управлінського 
інструментарію.  

Редколегія здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять 
до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. 
Видання співпрацює з провідними ВНЗ України та світу, органами державної влади та 
місцевого самоврядування, бізнес-сектором. 

Редакція журналу запрошує науковців та практиків до співробітництва з нашим 
виданням, а також студентську молодь до оприлюднення своїх наукових напрацювань 
на шпальтах журналу. Це видання розраховане не тільки для науковців, викладачів, 
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів а й для практиків, які черпають із 
нього чимало корисного для своєї діяльності. 

Просування новітніх ідей наших авторів є пріоритетною задачею журналу, яку 
допомагатиме вирішувати наш науковий портал «Економіка: реалії часу». На сьогодні  
вже майже 700 Ваших статей доступно для цитування науковцям всього світу у 
міжнародній науковій базі WorldCat, яка дозволяє розповсюджувати Ваші статті у 
колекціях світових бібліотек. 

Водночас, це результат багаторічної системної роботи творчого колективу 
нашого наукового порталу, адже наш перший (електронний) журнал «Економіка: 
реалії часу» стабільно отримує високі рейтинги наукометрики від Index Copernicus, 
OAJ, RISC, Google Scholar тощо. 

Редакція журналу та науковий портал відкриті до співпраці, ми прислухаємось до 
усіх Ваших побажань і рекомендацій.  

 
З повагою, редакційна колегія 
та головний редактор видання 

Світлана Філиппова 
 

 


