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У монографії розглянуто еволюцію концепції національних інноваційних систем
(НІС) та практику їх розбудови на прикладі країн різного рівня економічного розвитку.
Визначено характерні тенденції застосування НІС-підходу в державній економічній
політиці та обґрунтовано його зв’язок з економічним зростанням і
конкурентоспроможністю. Проаналізовано оцінки результативності інноваційних систем
у межах методології міжнародних рейтингів і статистичних звітів. З позицій системного
підходу розкрито динаміку розвитку НІС в Україні з подальшим визначенням
пріоритетних напрямів удосконалення її складових. Розроблено систему програмних
заходів щодо реалізації державної інноваційної політики у напрямі забезпечення
формування та розвитку інноваційної системи України, адекватної внутрішнім і
зовнішнім викликам.
Для науковців, державних службовців, підприємців, викладачів, аспірантів і
студентів вищих навчальних закладів.
Літер.: 130.
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АНДРОЩУК Геннадій Олександрович, головний науковий
співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення
розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, кандидат економічних
наук, доцент, консультант Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти.
Автор (співавтор) проектів основних законів у сфері інтелектуальної власності, науково-технічної та інноваційної діяльності, 25 монографій та понад
400 наукових робіт з економіко-правових проблем інноваційної діяльності, інтелектуальної
власності, економічної безпеки, трансферу технологій, 10 винаходів і 87 рацпропозицій в
галузі технології машинобудування. Нагороджений почесним знаком Міністерства освіти і
науки України «За наукові досягнення», відзначений Подякою Апарату Ради національної
безпеки і оборони України, орденом МПА СНД «Содружество», Почесною грамотою
Верховної Ради України.

ДАВИМУКА Степан Антонович — провідний науковий співробітник Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН
України, доктор економічних наук, кандидат технічних наук,
професор, народний депутат України 4, 5, 6-го скликань, заслужений економіст України, лауреат премії ім. акад. Вавілова, нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня. -

Основна сфера наукових інтересів: розробка концептуальних
теоретичних, методологічних та практичних аспектів приватизації в Україні; основи оцінки
результатів і наслідків приватизації на промислових підприємствах; соціально-економічні
проблеми приватизації об’єктів та шляхи їх вирішення; механізми управління акціонерною
власністю; регіональні моделі реструктуризації приватизованих об’єктів. Найбільш суттєві
теоретичні і практичні результати досліджень автора опубліковані в понад 160 наукових
публікаціях, серед них 15 монографій, 22 винаходи.

ФЕДУЛОВА Любов Іванівна — професор кафедри менеджменту
Київського національного торгівельно-економічного університету,
доктор економічних наук, професор, лауреат премії Президії НАН
України ім. М. І. Туган-Барановського, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки. Провідний в Україні фахівець з
питань розробки теоретико-методологічних та науково-практичних
аспектів
формування
інституційних
механізмів
науково-технологічного й інноваційного розвитку економіки, член
Громадської ради Комітету Верховної Ради України з питань науки і
освіти.
Наукові інтереси: інноваційна політика, науково-технологічний розвиток, регіональні
інноваційні системи, інноваційний менеджмент. Найбільш суттєві наукові та
науково-практичні результати досліджень автора опубліковано в 32 монографіях та понад
400 наукових публікаціях.

