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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

Кафедра менеджменту і маркетингу 
 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ХІІ Міжнародної науково-практичної  
Інтернет-конференції 

«Розвиток маркетингової діяльності в умовах 

економічної глобалізації» 
 

9 - 10 червня 2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Одеса – 2021 
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Шановні колеги! 

 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі ХIІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та 

науковців, яка відбудеться 9-10 червня 2021 р. в Одеській державній 

академії будівництва та архітектури. 

 
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова оргкомітету: А.В. Ковров, к.т.н., професор, ректор Одеської 

державної академії будівництва та архітектури 

Заступники голови: С.О. Кровяков, д.т.н., доцент, проректор з наукової 

роботи  Одеської державної академії будівництва та архітектури 

Ажаман І.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і 
маркетингу Одеської державної академії будівництва та архітектури;  

 

Члени оргкомітету:   

Дога В.С., д.е.н., професор, Національний інститут економічних 

досліджень (Молдова); 

Запша Г.М., д.е.н., професор, Одеський державний аграрнии ̆

університет;  

Калина Т.Є., д.е.н., професор кафедри геодезії та землеустрою 

Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Кривчиков В.М., к.і.н., доцент, Гродненський державний університет 
ім. Янки Купали (Білорусь);  

Окландер Т.О, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та 

підприємництва Одеської державної академії будівництва та 
архітектури; 

Сахацький М.П., д.е.н., професор кафедри менеджменту і маркетингу 

Одеської державної академії будівництва та архітектури;  

Селезньова О.О., д.е.н., професор, Одеський національний університет 
ім. І.І. Мечникова.  

 

 
65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел.(048) 729-85-68  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

09.06.2021 (середа), початок о 1300, у дистанційному режимі 

посилання для участі у засіданні - https://meet.google.com/gbq-vacu-joe 
 

Вітальне слово ректора академії Коврова А.В. 

 

1. Маркетингове середовище та перспективи інклюзивного менеджменту на 

прикладі АЛЬКАБІР–СТРОЙ 
 

Ширяєва Н. Ю. к.т.н., доцент 

Мунтян О.В. здобувач другого рівня вищої освіти  

 

2. Історичні та сучасні аспекти розвитку ринку земель сільськогосподарського 

призначення  

 

Сахацький М. П., д.е.н, професор 

Кривчиков В. М. к.і.н., доцент 

 

3.  Удосконалення системи управління бізнес-процесами на підприємстві 

 

Телічко Н.А., к.е.н., доцент 

Мідєда К.І., студентка 

 

4. Мотивація викладачів ЗВО як фактор підвищення якості вищої освіти 

Білега О.В., к.е.н., доцент 

 

 

5. Система управління персоналом та її удосконалення 

Фомiна Ю.С., студентка  

Гронська М.В., к.е.н., доцент 

 
6. Паттерни та антипаттерни організації діяльності 

Мараховський В.Ю., студент  
 

 

  

https://meet.google.com/gbq-vacu-joe
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10.06.2021 (четвер), початок о 1100, у дистанційному режимі 

посилання для участі у засіданні - https://meet.google.com/gbq-vacu-joe 
 

 
 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ  

Голова секції - д.е.н., професор Ажаман І.А 

Зам. голови секції - к.е.н., доцент Гронська М.В. 
 

 
 

1. Тенденції розвитку маркетингової діяльності в сучасних умовах 

Афоніна В.В., студентка 

Гострик О.М. к.е.н., доцент  

 

2. Застосування сучасних СRM-систем для управління бізнесом 

Амірі Наджия, магістр,  

Клепікова О.А., к.е.н., доцент 

 

3. ВIM як потужний інструмент маркетингу сучасного девелопера 

Балдук Г.П. , к.т.н. 

 

4. Комплексна система управління підприємством на основі маркетингу 

Білега О.В., к.е.н., доцент,  

Зеленько О.В., студентка 

 

5. Теоретичні засади розвитку інноваційного маркетингу  

Запша Г.М.., д.е.н, професор 

Сахацький М.М., аспірант  
 

6. Застосування CRM-систем для електронної комерції в часи пандемії COVID-19 

Гудкова А.В., магістр,  

Шаровська А.А., магістр,  

Клепікова О.А, к.е.н., доцент  
 

7. Моніторинг якості навчання і викладання графічних дисциплін  для студентів-

першокурсників економічних спеціальностей  

Перпері А.О, к.т.н., доцент 

Бредньова В.П. к..т. Н, доцент 

 

8. Державно-приватне партнерство: використання в будівельній галузі 
Петрищенко Н.А., к.е.н., доцент  

Унтілов А.О., магістр  

 

https://meet.google.com/gbq-vacu-joe
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9. Маркетинг інновацій як складова сучасного бізнесу 

Сукач О. М., к.е.н., доцент 

 

10. Сучасні маркетингові інформаційні системи, як засіб підвищення 

конкурентоспроможності підприємства 
Гронська М.В., к.е.н., доцент 

Дога В.С., д.е.н., професор  

 

11. Теоретичні аспекти удосконалення системи управління 

Урсакі В.В., студент  

Aжaмaн І.A, д.е.н., професор  

Телічко Н.А., к.е.н., доцент 

 

12. Удосконалення системи управління персоналу підприємства 

Куценко A.О., студенткa 

Махортов Ю.О, д.е.н., професор 

Телічко Н.А., к.е.н., доцент 

 

13. Тенденции и проблемы в менеджменте регулирования градостроительной 

деятельности 

Ширяєва Н. Ю. к.т.н., доцент 
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