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УДК 330.341.1
Матеріали другої науково-практичної інтернет-конференції «Управління інноваційним
розвитком на макро-, мезо-, та макрорівнях» (Одеський національний політехнічний
університет. 7 червня 2016.). – Одеса, 2016. – 87 с.

У збірнику представлено роботи науковців, аспірантів, студентів і практичних
фахівців з різних регіонів України, в яких висвітлюються результати теоретико-аналітичних
досліджень та обґрунтовуються практичні пропозиції щодо вирішення актуальних проблем
управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та макрорівнях. Збірник містить роботи
фахівців 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
та зустрічаються цікаві ідеї та пропозиції.
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Вітальне слово від організаторів
Управління інноваціями – це сукупність економічних, мотиваційних,
організаційних і правових засобів, методів і форм управління інноваційною
діяльністю організації з метою оптимізації економічних результатів
господарської діяльності. Управління інноваціями як вид діяльності і процес
прийняття управлінських рішень являє собою сукупність процедур, які
складають загальну технологічну схему управління інноваціями. Це найбільш
відповідальний елемент, який часто повторюється і акумулює сутність
діяльності менеджера в інноваційній сфері.
Саме ці найактуальніші проблеми стали предметом нашої інтернетконференції. У збірнику представлено роботи науковців, аспірантів, студентів і
практичних фахівців з різних регіонів України, в яких висвітлюються
результати теоретико-аналітичних досліджень та обґрунтовуються практичні
пропозиції щодо вирішення актуальних проблем управління інноваційним
розвитком на макро-, мезо- та макрорівнях. Збірник містить роботи фахівців
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 та зустрічаються цікаві ідеї та пропозиції.
Радіємо, що започаткована у минулому році науково-практична інтернетконференція «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та
макрорівнях» вже стала щорічною, а коло її учасників розширюється.
З великою пошаною та найкращими побажаннями, члени оргкомітету.

