
Міністерство освіти і науки України 

Одеська державна академія будівництва та архітектури  

Одеська міська рада 

Державний аграрний університет Молдови 

Білоруська державна сільськогосподарська академія (Білорусь) 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Громадська спілка «Українське товариство геодезії і картографії» 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців землеустрою України» 

Громадська організація «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі» 

Науково-виробниче підприємство «Високі технології» 

«ЕСРАЙ Україна» 

 

       
    

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  
II Міжнародної науково-практичної конференції 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ 

 

 

07-09 жовтня 2021 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Одеса 



1 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

голова: 
Ковров А.В. – к.т.н., проф., ректор Одеської державної академії будівництва та 
архітектури, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Академії 
енергетики України, Голова територіального відділення Академії будівництва України,  
м.Одеса, Україна. 
 

Заступники голови: 
Кровяков С.О. – д.т.н., доц., проректор з наукової роботи Одеської державної академії 

будівництва та архітектури, м.Одеса, Україна; 

Черчел И.А. – д.с-г.н., проректор Державного аграрного університету, м.Кишинів, 

Молдова. 
 

члени оргкомітету: 

Педько І.А.  – д.е.н., проф., в.о. проректора з НРП, директор Інституту бізнесу та 

інформаційних технологій Одеської державної академії будівництва та архітектури, 

м.Одеса, Україна; 

Хоржан О.К. – к.с-г.н., проф., декан факультету кадастру і права Державного аграрного 

університету,  м.Кишинів, Молдова; 

Артамонов В.В. – д.т.н., проф., генеральний директор НВО “БІОСОФ”, м.Кременчук, 

Україна; 

Греков О.С. – канд.арх., начальник служби містобудівного кадастру департаменту 

архітектури та містобудування, м.Одеса, Україна; 

Євдокименко С.В. – д.е.н., проф., голова ГО «Всеукраїнська Спілка оцінювачів землі», 

м.Харків, Україна; 

Колосюк А.А. – к.е.н., доц., зав. кафедри геодезії та землеустрою Одеської державної 

академії будівництва та архітектури, м.Одеса, Україна; 

Мартин А.Г. – д.е.н., проф., зав. кафедри землевпорядного проектування Національного 

університету біоресурсів и природокористування України, членкор. НААН України, 

старший проектний менеджер «Офіс реформ» КМУ (земельна реформа), м.Київ, Україна; 

Мислива Т.М. – д.с-г.н., доц. зав. кафедри геодезії и фотограмметрії Білоруської 

державної сільськогосподарської академії, м.Мінськ, Білорусь; 

Палеха Ю.М. – д.геогр.н., проф., заступник директора з наукової роботи Державного 

підприємства Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 

«Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, м.Київ, Україна; 

Полтавець А.М. – к.е.н., голова ВГО «Асоціація фахівців землеустрою України», м.Київ, 

Україна; 

Петраковська О.С. – д.т.н., проф., завідувач кафедри землеустрою і кадастру Київського 

національного університету будівництва і архітектури, м.Київ, Україна; 

Тревого І.С. – д.т.н., проф., заст. директора з наукової роботи і міжнародної співпраці 

Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка», Президент 

Громадської спілки «Українське товариство геодезії і картографії», м. Львів, Україна; 

Третяк Р.А. – к.е.н., доц. кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Національного 

авіаційного університету, голова Громадської спілки «ГІС асоціації України», м.Київ, 

Україна; 

Серединін Є.С. – Генеральний директор ТОВ «Esri Україна», м.Київ, Україна; 

Стадніков В.В. – к.т.н., доц. кафедри геодезії та землеустрою Одеської державної 

академії будівництва та архітектури, директор Науково-виробничого підприємства 

«Високі технології», ТОВ, член президії Громадської спілки «Українське товариство 

геодезії і картографії» м. Одеса, Україна;  

 

Відповідальний секретар: Шаргар О.М. – ст. викладач кафедри геодезії  

та землеустрою Одеської державної академії будівництва та архітектури; 

Координатор конференції: к.т.н., доц. Стадніков В.В., моб. тел. +38 (050) 3363057 
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07 жовтня (четвер) 

10.00-14.00 Реєстрація учасників в аудиторії 

СТ-612 ОДАБА, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4  

та online (Meet) http://meet.google.com/fnj-tuub-bgq 

Екскурсія по Одеській державній академії будівництва                         

та архітектури та по історичному центру м.Одеса. 

16.00-18.00 Засідання оргкомітету. Вітальна кава. 

 
 

08 жовтня (п’ятниця) 

Пленарне засідання 

ОДАБА, головний корпус, ауд. 360  

online (Meet)  http://meet.google.com/fnj-tuub-bgq

11.00-11.30 Відкриття конференції.  

Вітальне слово. Ковров А.В., к.т.н., проф., ректор Одеської 
державної академії будівництва та архітектури, м.Одеса, 
Україна. 

Вітальне слово. Хоржан О.К., к.с-г.н., декан факультету 
кадастру і права Державного аграрного університету, 
м. Кишинів, Молдова. 

 Вітальне слово. Тревого І.С., д.т.н., проф., заступник 
директора з наукової роботи і міжнародної співпраці 
Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка», Президент 
Громадської спілки «Українське товариство геодезії і 
картографії», м.Львів, Україна. 

 Вітальне слово. к.е.н. Полтавець А.М., Голова ВГО 
«Асоціація фахівців землеустрою України», м.Київ, Україна. 

 Вітальне слово. Євдокименко С.В., д.е.н., проф., Голова 
громадської організації «Всеукраїнська Спілка оцінювачів 
землі», м.Харків, Україна. 

 Вітальне слово. Третяк Р.А., к.е.н., доц. кафедри 
аерокосмічної геодезії та землеустрою Національного 
авіаційного університету, голова Громадської спілки «ГІС 
асоціації України», м.Київ, Україна. 

 Вітальне слово. Мартин А.Г., д.є.н., проф., зав. кафедри 
землевпорядного проектування Національного університету 
біоресурсів и природокористування України, членкор. НААН 
України, старший проектний менеджер «Офіс реформ»               
КМУ (земельна реформа), м. Київ, Україна. 

http://meet.google.com/fnj-tuub-bgq
http://meet.google.com/fnj-tuub-bgq
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11.30-14.00 Пленарні  доповіді 

 Питання зміни нормативно-методичної бази просторового 

планування на сучасному етапі. 

Палеха Ю.М., д.геогр.н., проф., заступник директора                    

з наукової роботи Державного підприємства Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст 

«Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, м. Київ, Україна. 

 Зміни до земельного законодавства, децентралізації               

та землеустрій при розробці містобудівної документації 

Біленко С.Б., член Ради Асоціації “Земельна спілка України”, 

м. Київ, Україна. 

 Оцінка ефективності застосування технологій штучного 

інтелекту при створенні (оновленні) топографічної основи 

для планування використання земель 

Мартин А.Г., членкор. НААН України, д.е.н., проф., 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна. 

Матвєєв П.М., д.е.н., Макєєв О.О., к.е.н. (ТОВ 

«ЗЕМІНФОРМ»), м. Харків, Україна. 

 Уточнення меж єврейського гетто у м.Львові часів Другої 

світової війни та визначення можливих братських могил 

1944 року 

Четверіков Б.В., к.т.н., Тревого І.С., д.т.н., проф., 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, 

Україна. 

 Стан та перспективи системного впровадження показника 

інтегрального екологічного результату антропогенної 

діяльності  

Артамонов В.В. – д.т.н., проф., Генеральний директор НВО 

“БІОСОФ”, м. Кременчук, Україна. 

Колосюк А.А., к.е.н., доц., зав. кафедри геодезії та 

землеустрою Одеської державної академії будівництва та 

архітектури,  м. Одеса, Україна. 

 Комплексний підхід до планування територій 

територіальних громад 

Третяк Р.А., к.е.н., доц. кафедри аерокосмічної геодезії та 

землеустрою Національного авіаційного університету. Голова 

Громадської спілки «ГІС асоціації України», м.Київ, Україна. 

Габрель М.М., к.т.н., доц., Директор Науково дослідного 

центру Геоурбаністики та планування , м. Київ, Україна. 
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14.00-14.30 Перерва на каву та обід. 

14.30-17.00 Засідання секцій. 

Секція 1. «Геодезія, інженерна геодезія та фотограмметрія» 
ОДАБА, аудиторія СТ-608 

Модератори: 
Тревого І.С. – д.т.н., проф., президент Громадської спілки «Українське 
товариство геодезії і картографії», Національний університет 
«Львівська політехніка», м.Львів, Україна; 
Юрковський Р.Г. – к.т.н., проф. кафедри геодезії та землеустрою 
Одеської державної академії будівництва та архітектури, м.Одеса, 
Україна. 

 Секція 2. «Кадастр, землеустрій та моніторинг територій» 

ОДАБА, аудиторія СТ-913 

Модератори: 
Мартин А.Г. – д.є.н., проф., зав. кафедри землевпорядного проектування 
Національного університету біоресурсів и природокористування 
України, членкор. НААН України, старший проектний менеджер «Офіс 
реформ» КМУ (земельна реформа), м.Київ, Україна;  
Хоржан О.К. – к.с-г.н., проф., декан факультету кадастру і права 
Державного аграрного університету,  м. Кишинів, Молдова; 
Колосюк А.А. – к.е.н., доц., зав. кафедри геодезії та землеустрою 
Одеської державної академії будівництва та архітектури, м.Одеса, 
Україна. 

 Секція 3. «Геоінформаційні технології, цифрова картографія 

та фотограмметрія» 
ОДАБА, аудиторія СТ-609 

Модератори: 
Палеха Ю. М. – д.геогр.н., проф., заступник директора з наукової 
роботи Державного підприємства Український державний науково-
дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» 
ім.Ю.М.Білоконя, м.Київ, Україна; 
Стадніков В.В. – к.т.н., доц. кафедри геодезії та землеустрою Одеської 
державної академії будівництва та архітектури, член президії 
Громадської спілки «Українське товариство геодезії і картографії», 
директор Науково-виробничого підприємства «Високі технології», 
м.Одеса, Україна. 

 Секція 4. «Технічні та еколого-економічні рішення                        

з протидії глобальним викликам»  
ОДАБА, аудиторія СТ-911 

Модератори: 

Артамонов В.В. – д.т.н., проф., Генеральний директор НВО 

“БІОСОФ”, м.Кременчук, Україна; 

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

Одеської державної академії будівництва та архітектури, м.Одеса, 

Україна. 
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 Секція 5. «Економіка планування територіального 

розвитку». ОДАБА,  аудиторія ГС-406 

Модератори: 

Ажаман І.А. – д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту та маркетингу 

Одеської державної академії будівництва та архітектури, м.Одеса, 

Україна; 

Окландер Т.О. – д.е.н., проф., зав. кафедри економіки та підприємства 

Одеської державної академії будівництва та архітектури, м.Одеса, 

Україна. 

 

 

09 жовтня (субота) 

10.00-13.00 Дискусія. Робота круглого столу. 

Підведення підсумків. Обговорення і прийняття резолюції за 

підсумками конференції. ОДАБА, аудиторія СТ-607  та  

online (Meet) http://meet.google.com/fnj-tuub-bgq  

Модератор: зав. кафедри геодезії та землеустрою Одеської 

державної академії будівництва та архітектури  А.Колосюк. 

Від’їзд учасників конференції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meet.google.com/fnj-tuub-bgq%2525252525252520
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Секція 1. «Геодезія, інженерна геодезія та фотограмметрія» 

ОДАБА, аудиторія СТ-608 
 

1. Зелена енергетика і геодезія 

Захарчук В.В. ст. викладач, Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса. 
  

2. Типи нівелірних стінових реперів та марок у контексті цифрової 

номенклатури центрів і реперів ДГМ України 

Ільків Є. Ю., к.т.н., доц., Галярник М. В., ас., Федотов М. П., студент, 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

(ІФНТУНГ), м. Івано-Франківськ.  
 

3. Типізація нівелірних стінових реперів та марок ДГМ України 

Ільків Є.Ю., к.т.н., доц.., Галярник М.В., ас., Федотов М.П., студент, 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

(ІФНТУНГ), м. Івано-Франківськ. 
 

4. Використання сучасних технологій для створення 3-D моделі об’єкту 

(на прикладі Сантехнічного навчального корпусу ОДАБА) 
Константінова О.В., к.е.н., доц., Колиханін С.П., ст. викладач,  

Лисак А.Л, магістр 1 року навчання, Одеська державна академія 

будівництва та архітектури, м.Одеса. 
 

5. О проблемах возведения зданий и сооружений в прибрежной зоне г. 

Одессы  

Нахмуров А.Н., к.т.н., проф.., Демченко В.А., инженер, Ангел А.А., 

магистрант, Маньковская Д.А., магістрант, Одеська державна академія 

будівництва та архітектури, м.Одеса. 
 

6. О необходимости обеспечения геодезического мониторинга при 

возведении зданий и сооружений в условиях плотной настройки 

Нахмуров А.Н., к.т.н., проф., Шаргар Е.Н., ст. преподаватель, 

Маньковская Д. А., магистрант, Бондаренко Ю.Ю., студент, Одеська 

державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса. 
  

7. О совершенствовании методов геодезических измерений на примере 

обеспечения геодезического мониторинга здания Кирхи 

Нахмуров А.Н., к.т.н., проф., Юрковский Р.Г., к.т.н., проф..,  

Демченко В.А., инженер, Ангел А.А., магістрант, Одеська державна 

академія будівництва та архітектури, м.Одеса. 

  

8. Відомий в Україні і світі МНТК «Геофорум» - 25 років. 

Тревого І.С., д.т.н., проф..,  Четверіков Б.В., к.т.н., Ванчура О.І., 

Інститут геодезії Національного університету «Львівська політехніка», 

м.Львів.  
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9. Інвентаризація фасаду корпусів ОДАБА з використанням сучасних 

технологій 

Шаргар О.М., ст. викладач, Лисак А.Л., Присада М. магістри 1 року 

навчання, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 

м.Одеса.  

 

10. Фотограмметричні технології для створення 3D-моделювання 

Шишкалова Н.Ю., ст. викладач, Одеська державна академія будівництва 

та архітектури, м.Одеса.  

 

11. Оновлення великомасштабних топографічних знімань з метою 

реконструкції територій 

Юрковський Р.Г., к.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва 

та архітектури, м.Одеса.  

 

 

Секція 2. «Кадастр, землеустрій та моніторинг територій» 

ОДАБА, аудиторія СТ-913 
 

1. Екологічні аспекти землекористування  
Арзуманян Т.Ю., к.с.-г.н., доц., Стефанова О.О., магістрант, Одеська 

державна академія будівництва та архітектури, м.Одеса. 
 

2. Супутниковий моніторинг режиму наповнення та змін 

морфометричних характеристик ставків і водосховищ на водозборах 

малих та середніх річок півдня України (на прикладі річки Великий 

Куяльник) 

Гриб О. М., к.геогр.н., доц., Лобода Н. С., д.геогр.н., проф.,  

Яров Я. С., ст. викладач, Гращенкова Т. В., ас., Одеський державний 

екологічний університет, Україна, Гриб О. О., студент, Одеська 

державна академія будівництва та архітектури, м.Одеса.  
 

3. Інвестиційна привабливість рекреаційного землекористування 

Калина Т.Є., д.е.н, проф.,  Шушулков С.Д., к.е.н., доц., Одеська державна 

академія будівництва та архітектури, м.Одеса. 
  

4. Еколого-функціональне зонування міського землекористування  

Калина Т.Є., д.е.н, проф.,  Арзуманян Т.Ю., к.с.-г.н, доц.,    

Черноусова Ю.В., магістр, Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса. 
 

5. Проблеми, що виникають у процесі передачі земель у комунальну 

власність ОТГ 

Кононенко С. І., ст. викладач кафедри геодезії, картографії і кадастру 

Уманського НУС, Колядюк Б. В., студентка, Уманський НУС.  
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6. Земельний аудит територіальних громад: сучасний стан та 

перспективи розвитку  
Константінова О.В., к.е.н., доц., Лисак А.Л., магістр 1 року навчання, 

Тімофєєва А.С., Крохмалюк М.С., магістри 2 року навчання, Одеська 

державна академія будівництва та архітектури, м.Одеса. 
  

7. Особливості проведення реєстраційних дій щодо переходу речових 

прав на земельну ділянку у разі набуття права власності на об’єкт 

нерухомого майна  
Константінова О.В., к.е.н., доц., Кіосе А.М., Пята О.М., Гомела А.В., 
магістри 2 року навчання, Одеська державна академія будівництва та 
архітектури, м.Одеса. 
 

8. Значення земельного аудиту для територіальних громад  

Книш О.А., Петрівський аграрний коледж.  
 

9. Дослідження  зсувних процесів у прибережній зоні в районі 9-го 

мікрорайону м. Чорноморськ  

Малащук О.С., к.е.н., доц., Варфоломеєва О.А., ст. викладач, Одеський 

державний аграрний університет, м.Одеса. 
 

10.  Оцінка ефективності застосування технологій штучного інтелекту 

при створенні (оновленні) топографічної основи для планування 

використання земель 
Мартин А.Г., членкор. НААН України, д.е.н., проф., Національний 
університет біоресурсів і природокористування України, Матвєєв П.М., 
д.е.н., Макєєв О.О., к.е.н., ТОВ «ЗЕМІНФОРМ», м.Київ. 
  

11.  Совершенствование теоретических основ землеустройства и 

разработка методики формирования менеджмент-зон при внедрении 

системы точного земледелия 
Мыслыва Т.Н., д.юр.с.-х.наук, проф., Кудаева О.А., ст.преподаватель, 
Кожеко А.В., асс., УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия», г.Минск.  
 

12.  Законодавче регулювання механізмів просторового розвитку 

територіальних громад  
Петраковська О.С., д.т.н., проф., завідувач кафедри землеустрою і 
кадастру Київського національного університету будівництва і 
архітектури, м.Київ. 
  

13.  Устойчивость различных систем при планировании территории 

Соколов Ю.М., к.т.н., проф., Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса 
 

14.  Особливості формування державно-приватного партнерства для 

розвитку рекреаційного землекористування 
Шушулков С.Д., к.е.н., доц., Калина Т.Є, д.е.н, проф., Романовський Д.О. 
магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 
м.Одеса 
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15.  Територіальна громада як суб’єкт транскордонного співробітництва 

в умовах децентралізації 

Цеханович В.Б., аспірант кафедри економіки, маркетингу і 

підприємництва, ГУ Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка. 
 

16.  Моніторинг урбанізованого простору: екологічні аспекти  

Хропот С.Г., к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса 

 

17.  Історичні паралелі за аналізом стану землеустрою України 

Колосюк А.А., к.е.н., доц., завідувач кафедри геодезії та землеустрою 

ОДАБА, Одеса, Україна. 
 

 

Секція 3. “Геоінформаційні технології, цифрова картографія і  

фотограмметрія” 

ОДАБА, аудиторія СТ- 609 

 

1. Геоінформаційні аспекти у плануванні та управлінні 

інфраструктурою аеропортів  
Бойко О.Л., ст. викладач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою 

Національного авіаційного університету, Бєлоусова Н.В., к.г.н., доц.,  

Прусов Д.Е., д.т.н., проф., завідувач кафедри будівництва та 

інформаційних технологій, Інститут інноваційної освіти КНУБА, м.Київ. 

 

2. Проведення земельно-кадастрових робіт за допомогою 

геоінформаційних технологій  
Ліхва А.М., магістрант, Стаднікова Н.В., ст. викладач, Стадніков В.В., 

к.т.н, доцент, Одеська державна академія будівництва і архітектури, 

м.Одеса. 

 

3. Питання зміни нормативно-методичної бази просторового 

планування на сучасному етапі 

Палеха Ю.М., д.геогр.н., проф., заступник директора з наукової роботи 

Державного підприємства Український державний науково-дослідний 

інститут проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, м.Київ. 

 

4. Формування системного методу впровадження принципів сталого 

міста при плануванні території квартальної забудови 
Прусов Д.Е., д.т.н., проф., Вітвицька Ю.С., викладач кафедри  

будівництва та інформаційних технологій,  Інститут інноваційної 

освіти КНУБА, Бойко О.Л., ст. викладач кафедри аерокосмічної геодезії 

та землеустрою Національного авіаційного університету, м.Київ. 
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5. Запровадження національної інфраструктури геопросторових даних  

в комплексному розвитку ГІС морського порту  

Стадніков В.В., к.т.н, доц., директор НВП “Високі технології”, ТОВ, 

Калюжній  О.В., заступник начальника адміністрації Одеського 

морського порту з розвитку портової інфраструктури,  Ліхва Н.В., 

магістрант ОДАБА, м. Одеса. 

  

6. Моніторинг інженерної інфраструктури за стандартами Національної 

інфраструктури геопросторових даних  

Стадніков В.В., к.т.н, доц., директор НВП “Високі технології”, ТОВ, 

Серединін Є.С., Генеральний директор ТОВ Esri Ukraine,  

Дядюн В.Ю., ГІС аналітик ТОВ Esri Ukraine. 

 

7. Підготовки даних для ГІС промислових підприємств за стандартами 

Національної інфраструктури геопросторових даних  

Стадніков В.В., к.т.н, доц., директор НВП “Високі технології”, ТОВ, 

Щетинин А.С., начальник інженерної служби ДП “Одеський морський 

торговельний порт", Ліхва Н.В., магістрант, ОДАБА, м. Одеса. 

 

8. Дослідження картографічної спадщини за допомогою 

геоінформаційних технологій  

Стадніков В.В., к.т.н, доц., Одеська державна академія будівництва і 

архітектури, м. Одеса.  

 

9. Комплексний підхід до планування територій територіальних громад  
Третяк Р.А., к.е.н., доцент кафедри аерокосмічної геодезії та 

землеустрою Національного авіаційного університету. Голова 

Громадської спілки «ГІС асоціації України», Габрель М.М., к.т.н., 

доцент, директор науково-дослідного центру Геоурбаністики та 

планування, м.Київ. 

 

10. Уточнення меж єврейського гетто у м.Львові часів другої світової 

війни та визначення можливих братських могил 1944 року. 

Четверіков Б.В., к.т.н., Тревого І.С., д.т.н., професор, Президент 

Громадської спілки «Українське товариство геодезії і картографії», 

Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів.  
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Секція 4. «Технічні та економічні рішення з протидії глобальним 

викликам» 

ОДАБА, аудиторія СТ-911 
 

1. Стан та перспективи системного впровадження показника 

інтегрального екологічного результату антропогенної діяльності 

Артамонов В.В., д.т.н., проф., генеральний директор НВО «БІОСОФ», 

Колосюк А.А., к.е.н., доцент, Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Кременчук-Одеса. 

 

2. Глобальні аспекти біосорбційно-фільтраційної (БІОСОФ) технології 

водопідготовки  

Артамонова А.В., Артамонов В.В., д.т.н., проф., генеральний директор 

НВО «БІОСОФ», Василенко М.Г., ст. викладач кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру, Кременчуцький національний 

університет ім. М.Остроградського, м.Кременчук. 

3. Глобальна оцінка альтернативних технологічних рішень 

формування залізорудних окатків  

Артамонова А.В., Артамонов В.В., д.т.н., професор, генеральний 

директор НВО «БІОСОФ», Василенко М.Г., ст. викладач кафедри 

геодезії, землевпорядкування та кадастру, Кременчуцький національний 

університет ім. М.Остроградського, м.Кременчук. 

 

4. Формування водних ресурсів території північного сходу Алжиру 

Амарші Х.,  професор Анабинського університету. 

 

5. Досвід експлуатації установки БІОСОФ в Бельгії  

Дебільмон П.,  директор ТОВ «Дебарт.  

 

6. Система енергетично-логістичних кластерів як елемент розвитку 

альтернативної енергетики  
Суворов Михайло, аспірант кафедри економічної теорії, маркетингу і 

підприємництва, Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка. 
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Секція 5. «Економіка планування територіального розвитку» 

ОДАБА, аудиторія ГС-406 

 

1. Управління інноваційним розвитком економічного потенціалу 

сервісного підприємства на маркетингових засадах 

Ажаман І А., д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту і 

маркетингу, Жидков О.І., PhD, Одеська державна академія будівництва 

та архітектури, м.Одеса.  

 

2. Сутність та особливості кластерної моделі розвитку регіону 

Гронська М.В., к.е.н., доц., Ажаман І.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри 

менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса.  

 

3. Инновационные подходы к формированию моделей комплексного 

инвестиционного развития  

Євдокімова О.М., ст.викладач кафедри економіки та підприємництва 

Полещук А.И., Юрченко Є.В., Казьміна Д.С., студенти,  Одеська 

державна академія будівництва та архітектури, м.Одеса. 
 

4. Розвиток урбанізаційних процесів в Україні  

Кулікова Л.В., доц., Петрищенко Н.А., к.е.н, доц., Одеська державна 

академія будівництва та архітектури, м.Одеса.  
 

5. Оцінка інвестиційної привабливості Одеської області  

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

підприємництва, Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса.  
 

6. Аналіз потенціалу інвестиційної привабливості ринку нерухомості 

міських агломерацій  

Пандас А.В., к.е.н., доц., Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса.  
 

7. Особливості маркетингових досліджень в будівельній галузі  

Педько І.А., д.е.н., проф., в.о. проректора з НРП, директор Інституту 

бізнесу та інформаційних технологій, Теорло Н.А., аспірант кафедри 

економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва 

та архітектури, м.Одеса.  

8. Методологічні основи управління розвитком маркетингу земель 

сільськогосподарського призначення  

Сахацкий Н.П., д.е.н., проф., Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса.  


