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Матеріали IV науково-практичної конференції «Управління інноваційним 
розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях» (Одеський національний 
політехнічний університет, 7-8 червня 2018р.). – Одеса, 2018. –241 с. 
 
 

У збірнику представлено роботи науковців, аспірантів, студентів з різниїх 
регіонів України, в якихвисвітлюються результати теоретично-аналітичних 
досліджень та обгрунтовуються практичні рекомендації щодо вирішення 
актуальних проблем управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та 
мікрорівнях. Збірник містить роботи науковців різного рівня кваліфікації, тому 
представлені матеріали мають неоднакову наукову цінність та відмінну глибину 
висвітлення наукових проблем. Разом з тим, у кожній роботі відображено власні 
погляди авторів на окремі питання управління інноваційним розвитком, 
зустрічаються свіжі ідеї та цікаві пропозиції. 
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Вітальні слова від організаторів 

 
 

Ми є свідками дуже цікавого етапу в історії нашої країни. 
Відбуваються складні модернізаційні процеси відходу від 
«совка» і побудови сучасної європейської держави на засадах 
демократії та права. Інноваційна складова реферм, що 
відбуваються на наших очах, полягаєу якісній зміні самої суті 
побудови українського суспільства. Аналіз новацій у всіх сферах 
нашого життя, зокрема, на макро-, мезо- та мікрорівнях знайшли 
своє відображення в наукових роботах учасників та авторів нашої 
конференції. 

Управління інноваціями як вид діяльності і процес 
прийняття управлінських рішень стали предметом нашої, вже 
традиційної, інтернет-конференції. У збірнику представлено 
роботи науковців, аспірантів, студентів з різниїх регіонів 
України, в якихвисвітлюються результати теоретично-
аналітичних досліджень та обгрунтовуються практичні 
пропозиції щодо вирішення актуальних проблем управління 
інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях. Збірник 
містить роботи науковців різного рівня кваліфікації, тому 
представлені матеріали мають неоднакову наукову цінність та 
відмінну глибину висвітлення наукових проблем. Разом з тим, у 
кожній роботі відображено власні погляди авторів на окремі 
питання управління інноваційним розвитком, зустрічаються свіжі 
ідеї та цікаві пропозиції. 

Радіємо, що започаткована чотири роки тому науково-
практична інтернет-конференція «Управління інноваційним 
розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях» закріпила за собою 
статус щорічного заходу, а коло її учасників постійно 
розширюється. 

 
З великою пошаною та найкращими побажаннями, члени 

оргкомітету. 
 
 


