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ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ !

Перед вами — перший випуск нового журналу «Актуальні питання інноваційного роз-
витку». Його засновник – створений у складі Національної академії правових наук України 
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку.

Декілька слів про концепцію даного видання. Проблеми інноваційного розвитку України 
постали сьогодні вкрай актуально. Президент країни, органи державної влади неодноразо-
во наголошували на тому, що без втілення в життя інновацій, інноваційних технологій про-
вести модернізацію держави просто неможливо, що вимагає удосконалення законодавчої 
бази та запровадження нових засобів правового регулювання в інноваційній сфері. На 
сторінках нового журналу якраз і публікуватимуть доробки вчених як Науково-дослідного 
інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, так і інших на-
укових закладів та установ стосовно проблем інноваційного розвитку країни.

Пропоновані рубрики видання передбачають можливість залучити до роботи по ство-
ренню інноваційної моделі розвитку країни не лише правників, й економістів, соціологів, 
політологів, широке коло дослідників інших напрямків. Окрема надія покладається на мо-
лодих науковців, дослідження яких у цій сфері теж будуть оприлюднені в журналі.

Його заснування сприятиме також активізації навчального процесу у вищих навчальних 
закладах різної спеціалізації з питань комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та 
впровадження й використання нових наукових розробок.

Шановні читачі! Саме вам судити, наскільки вдалим виявилося це видання. Сподіваюсь, 
що з часом журнал стане авторитетним науковим виданням. Зичу його редакційній колегії 
та авторам статей нових звершень в опрацюванні питань правового забезпечення іннова-
ційного розвитку.

      В.Я. Тацій, академік НАН України,

      президент Національної академії

      правових наук України, Герой України
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