НАУКОВОМУ ЖУРНАЛУ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«АГРАРНА ЕКОНОМІКА» – 10 РОКІВ!
Двадцять другого січня 2017 року виповнилося 10 років із дня
державної реєстрації журналу «Аграрна економіка» – наукового фахового
видання Львівського національного аграрного університету.
Ідея створення такого журналу виникла як наслідок усвідомлення
важливості широкого оприлюднення результатів наукової роботи
вітчизняних і зарубіжних учених аграрного профілю економічного
спрямування для підвищення ефективності реформаційних процесів і
функціонування та розвитку аграрної економіки України. На сторінках
видання опубліковані праці як наших, так і вчених Польщі, Чехії, Греції та
інших країн, присвячені пошуку способів і засобів вирішення проблем
соціально-економічного розвитку сільських територій, діагностиці та
шляхам подальшого розвитку галузей аграрної економіки, аграрного
бізнесу, удосконаленню державної аграрної політики, ефективному
використанню природних ресурсів, теорії економіки та методики
проведення наукових досліджень, що відповідає основним рубрикам змісту
журналу.
Рівень якості публікацій дав змогу внести журнал до переліку
наукових фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора
і кандидата економічних наук (PhD).
Редакція журналу постійно працює над покращанням рівня публікацій, щоб максимально увійти в науковий інформаційний простір зарубіжних країн, передусім Європи. З цією метою журнал сформував свій
сайт у мережі Інтернет, одержав індекс міжнародної реєстрації як
періодичне наукове видання – ISSN і зареєстрований у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського, у Національній бібліотеці Польщі, у
міжнародній наукометричній базі Index Copernicus та в інших базах –
EBSCO HOST, OAJI, COSMOS IMPACT FACTOR, ARI Researcn Bib.
Значною мірою цьому сприяв досить потужний склад редакційної ради та
редакційної колегії журналу, до роботи в яких залучені вчені як із Львівського національного аграрного університету, так і з інших провідних
навчальних і наукових закладів України – ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, Львівського торговельно-економічного універси-

тету, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника,
Львівського національного університету ім. Івана Франка, Київського
національного економічного університету ім. В. Гетьмана, а також зарубіжних закладів – Словацького сільськогосподарського університету в
Нітрі, Вищої сільськогосподарської школи у Варшаві, Чеського сільськогосподарського університету в Празі, Жешувського університету
(Польща). Не менш відповідальна робота покладається на групу рецензентів статей, що надходять до редакції, до складу якої входять досвідчені
науковці України і Польщі, котрі займаються проблемами, що відповідають рубрикам журналу.
У найближчій перспективі ми ставимо завдання увійти до баз
Scopus, Web of Sciences, розширити географію авторів публікацій, а це
вимагає ще відповідальнішого підходу до підготовки друкованих матеріалів відповідно до зростаючих вимог до їх змісту та оформлення.
На сторінках журналу автори висвітлюють питання теоретичного,
практичного та методичного характеру, які стосуються різних сфер
аграрної економіки. Вони започатковують і підтримують наукові дискусії,
ставлять гострі питання до обговорення, пропонують свої підходи до
вирішення проблем. Авторський колектив є безцінним надбанням журналу
«Аграрна економіка». Тож з нагоди ювілею редакція висловлює подяку
авторам публікацій за співпрацю і зичить їм міцного здоров’я, нових
наукових здобутків, успіхів у реалізації своїх ідей.
Натхненної праці, наснаги бажаємо членам редакційної ради,
редакційної колегії та групі рецензентів, адже саме їхня небайдужість,
уважність, рівень наукового вишколу сприяли зростанню журналу як
наукового видання.
Окрема подяка керівництву Львівського національного аграрного
університету – ректору, академіку НААН України В. Снітинському,
проректору з наукової роботи, доктору економічних наук, професору
І. Яціву, декану економічного факультету, професору Я. Янишину – за
допомогу у вирішенні організаційних проблем журналу.
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