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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

голова: 

Ковров А.В. – к.т.н., проф., в.о. ректора Одеської державної академії 

будівництва та архітектури, Одеса, Україна. 

Заступники голови: 

Кровяков С.О. – д.т.н., доц., проректор з наукової роботи Одеської 

державної академії будівництва та архітектури, Одеса, Україна; 

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

Кишинев, Молдова. 

члени оргкомітету: 

Колосюк А.А. – к.е.н., доц., завідуючий кафедрою геодезії та землеустрою 

ОДАБА, Одеса, Україна; 

Хоржан О.К. – к.с-г.н., декан факультету кадастру і права ДАУ, Кишинев, 

Молодова; 

АртамоновВ.В. – д.т.н., проф., зав. кафедри геодезії, землевпорядкування та 

кадастру КрНУ ім.М.Остроградського, Кременчук, Україна; 

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

Україна; 

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, Київ, Україна; 

Серединін Є.С. – Генеральний директор ТОВ Esri Ukraine, Київ, Україна; 

Стадніков В.В. – к.т.н., доц. кафедри геодезії та землеустрою ОДАБА член 

президії Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії”, 

директор Науково-виробничого підприємства “Високі технології”, Одеса, 

Україна; 

Тревого І.С. – д.т.н., проф., президент Громадської спілки “Українське 

товариство геодезії і картографії”, Львів, Україна; 

Юрковський Р.Г. – к.т.н., проф. кафедри геодезії та землеустрою ОДАБА, 

Одеса, Україна. 

 

 

відповідальний секретар: 

Шаргар О.М. – ст. викладач кафедри геодезії та землеустрою ОДАБА 

Координатор конференції – Стадніков В.В., моб. тел. +38 (050) 3363057 
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01 жовтня (четвер) 

10.00-14.00 Реєстрація учасників в аудиторії СТ-610 ОДАБА, м.Одеса, 

вул. Дідріхсона, 4  та  online (Meet) http://meet.google.com/bia-

udes-nne 
 

Екскурсія по Одеській державній академії будівництва                         

та архітектури та м. Одеса. 

17.00-18.00 Засідання оргкомітету. Вітальна кава. 

 

02 жовтня (п’ятниця) 

Пленарне засідання 

ОДАБА, головний корпус, зал засідань 

online (Meet) http://meet.google.com/bia-udes-nne 

 

11.00-12.00 Відкриття конференції.  

Вітальне слово. Ковров А.В., к.т.н., проф., в.о. ректора 

Одеської державної академії будівництва та архітектури, 

Одеса, Україна. 

Вітальне слово. Хоржан О.К., к.с-г.н., декан факультету 

кадастру і права ДАУ, Кишинев, Молдова. 

 Вітальне слово. Тревого І.С., д.т.н., проф., президент 

Громадської спілки «Українське товариство геодезії                                 

і картографії», Львів, Україна.  

 Вітальне слово. Полтавець А.М., голова правління 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців 

землеустрою України», к.е.н., Київ, Україна. 

 Вітальне слово. Біленко С.Б., радник Комітету з питань 

аграрної та земельної політики Верховної ради України, Київ, 

Україна. 

 Вітальне слово. Мартин А.Г., д.е.н., доц., старший проектний 

менеджер «Офіс реформ» КМУ (земельна реформа), член 

ради громадської організації «Всеукраїнська спілка 

оцінювачів землі», Київ, Україна. 

 Вітальне слово. Євсюков Т.О., д.е.н., доц., декан факультету  

землевпорядкування НУБіП України, Київ, Україна. 

http://meet.google.com/bia-udes-nne
http://meet.google.com/bia-udes-nne
http://meet.google.com/bia-udes-nne
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 Вітальне слово. Артамонов В.В., д.т.н., проф., завідувач 

кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ 

ім.Михайла Остроградського, Кременчук, Україна. 

 

12.00-14.00 Пленарні  доповіді 

 Функціональні типи регіонів та нові підходи до 

просторового планування 

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, Київ, Україна. 

 Управління ризиками професійної діяльності 

землевпорядників через саморегулювання 

Полтавець А.М., к.е.н., голова правління Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою 

України», Київ, Україна. 

 

Розвиток правового регулювання в сфері управління 

земельними ресурсами та містобудування 

Біленко С.Б., радник Комітету з питань аграрної та земельної 

політики Верховної ради України, Київ, Україна. 

 

Підходи до оцінки економічної активності топографічного 

картографування території України 

Мартин А.Г., д.е.н., доц., завідувач кафедри землевпорядного 

проектування НУБіП України, Київ, Україна. 

 Оцінка проекту побудови меморіального центру “Бабин 

Яр” у м. Києві за різночасовими картографічними 

матеріалами 

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

Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 

Україна. 

 Сравнительная характеристика рыночной стоимости 

аренды и продажи земель сельскохозяйственного 

значения Молдовы и южных регионов Украины 

Хоржан О.А., к.с-г.н., декан факультету кадастру і права ДАУ, 

Кишинев, Молдова, 

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

та землеустрою ОДАБА, Одеса, 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, 

картографія». ОДАБА, аудиторія СТ-608 

Модератори: 

Тревого І.С. – д.т.н., проф., президент Громадської спілки 

«Українське товариство геодезії і картографії»; 

Юрковський Р.Г. – к.т.н., проф. кафедри геодезії та 

землеустрою ОДАБА.  
  

 Секція 2. «Кадастр, землеустрій та моніторинг територій». 

ОДАБА, аудиторія СТ-913 

Модератори: 

Мартин А.Г. – д.е.н., доц., завідувач кафедри землевпорядного 

проектування НУБіП України, старший проектний менеджер 

“Офіс реформ” КМУ (земельна реформа);  

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

землеустрою ОДАБА. 
 

 Секція 3. «Геоінформаційні технології, цифрова 

картографія та фотограмметрія».ОДАБА, аудиторія СТ-607 

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; 

Шипулин В.Д. – д.т.н., проф. кафедри земельного 

адміністрування и геоінформаційних систем ХНАГХ; 

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

землеустрою, ОДАБА,член президії Громадської спілки 

“Українське товариство геодезії і картографії”, директор 

Науково-виробничого підприємства “Високі технології”. 
 

 Секція 4. «Еколого-економічні  рішення з протидії 

глобальним викликам». ОДАБА, аудиторія СТ-911 

Модератори: 

Артамонов В.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру КрНУ ім.Михайла 

Остроградського; 

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

ОДАБА. 
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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, в.о.директора ННЦ БІТ; 

Сахацький М.П. – д.е.н., проф.; 

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

підприємства 

 

 

03 жовтня (субота) 

10.00-13.00 Дискусія. Робота круглого столу. 

Підведення підсумків. Обговорення і прийняття резолюції за 

підсумками конференції. ОДАБА, аудиторія СТ-607. 

Модератор: Завідувач кафедри геодезії та землеустрою 

ОДАБА А.Колосюк. 

 

Від’їзд учасників конференції. 
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Секція 1. «Геодезія, картографія, фотограмметрія» 

ОДАБА, аудиторія СТ-607 

 

1. Проведення геодезичного моніторингу за зсувними процесами                             

GPS-методами 

Захарчук В.В., ст. викладач кафедри геодезії та землеустрою, Одеська 

державна академія будівництва і архітектури, м.Одеса. 

 

2. Топо-геодезичне обґрунтування як основа для функціонування  

водогосподарських об’єктів 

Кічук І.Д, ст.викладач кафедри гідрології суші, Кічук Н.С., к.геогр.н., доц. 

Одеський державний екологічний університет, м.Одеса. 

 

3. Завдання створення варіантів геодезичних мереж згущення способом 

полігонометрії на навчальних картах. 

Крохмалюк М.С., магістрант, Одеська державна академія будівництва і 

архітектури, м.Одеса. 

 

4. Application and development of GPS in deformation monitoring 

Ли Дун, магістрант, Одеська державна академія будівництва і 

архітектури, м.Одеса. 

 

5. Применение беспилотных летательных аппаратов в сельском 

хозяйстве при реализации задач точного земледелия 

Мыслыва Т.Н., д.с.-х.н., доц., Куцаев С.В., магистрант, 

УО “Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г.Минск. 

 

6. Особенности классификации и постклассификационной обработки 

сцен Landsat-8 для оценки степени развития растительности 

Мыслыва Т.Н.,  д.с.-х.н., доц., Авсеенко Д.О., Бык Н.А., бакалавры, 

УО “Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г.Минск.  

 

7. Про необхідність розробки регіональної нормативної документації 

проектування та зведення будівель і споруд 

Нахмуров О.М., к.т.н., проф., Шаргар О.М., ст.викладач кафедри геодезії та 

землеустрою, Ангел А.О., магістрант, Лужанський Д.Є., магістрант,  

Одеська державна академія будівництва і архітектури, м.Одеса. 

 

8. Особливості геодезичного забезпечення проекту землеустрою щодо 

зміни меж населеного пункту 

Олійник В.Д. к.геогр.н., доц.,Черноморченко Л.С. магістр, Одеська державна 

академія будівництва та архітектури, м.Одеса. 

 

9. Анализ применения материалов аэрофотосъемки, полученных с 

использованием беспилотных летательных аппаратов 

Писецкая О.Н., к.т.н., доц., Исаева Я.В., аспирант УО “Белорусская 
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государственная сельскохозяйственная академия, г.Минск. 

 

10. Використання загальнодоступних матеріалів дистанційного 

зондування для розробки проекту створення мереж згущення 

Сніжко Ю.О., магістрант, Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса. 

 

11. Особливості проектування геодезичних вишукувань на території 

піщаної коси Татарбунарського лиману 

Третенков В.М., к.т.н., доц.,  Давиденко Є.О., магістр,      

Одеська державна академія будівництва і архітектури, м.Одеса. 

 

12. Особливості геодезичного забезпечення проекту землеустрою                     

щодо зміни меж населеного пункту 

Олійник В.Д. к.геогр.н., доц., Черноморченко Л.С. магістр,  

Одеська державна академія будівництва і архітектури, м.Одеса.
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Секція 2. «Кадастр, землеустрій та моніторинг територій» 

ОДАБА, аудиторія СТ-913 

 

1. Інженерний захист як складова частина  планування територій 

Агафонов О.М., ДП “Український Державний головний науково-дослідний                           

і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань”, 

м.Харків. 

 

2. Грошова оцінка орних земель за їх дійсно можливою урожайністю. 

Василенко М.Г., ст. викл., Журавель Б.М., студент, Кременчуцький 

національний університет ім.Михайла Остроградського, м.Кременчук. 

 

3. Просторовий розподіл регіональних ландшафтних парків в системі 

земель природно-заповідного фонду України 

Гальченко Н.П., к.б.н., доц., Кременчуцький національний університет 

ім.Михайла Остроградського, м.Кременчук. 

 

4. Стан прибережних захисних смуг річки Великий Куяльник                               

і рекомендації щодо їх упорядкування згідно з вимогами водного                        

та земельного кодексів України 

Гриб О.М., к.геогр.н., доц., Одеський державний екологічний університет, 

м.Одеса. 

 

5.Управління землями сільськогоспарського призначення 

Кіровоградського району Кіровоградської області 

Клюка О.М., к.т.н., доц., Кременчуцький національний університет 

ім.Михайла Остроградського, м.Кременчук. 

 

6. Визначення ринкової вартості сільськогосподарських земель                        

при проведенні судової експертизи в умовах нестачівихідної інформації. 

Крупіца Д.О., судовий експерт, к.с.-г.н., Херсонське відділення Одеський 

науково-дослідний інститут судової експертизи МЮ України, 

Колосюк А.А., к.е.н., доц., Одеська державна академія архітектури                       

та будівництва, м. Одеса.   

 

7. Инновационные технологии в сфере эффективного управления 

земельными ресурсами 

Куцаева О.А., старший преподаватель кафедры геодезии и 

фотограмметрии, Кожеко А.В., ассистент кафедры геодезии и 

фотограмметрии,  

УО “Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г.Минск.  

 

8. Використання земельно-кадастрових даних при формуванні 

територіальних громад 

Лашко С.П., к.г-м.н, доц., Кременчуцький національний університет 

ім.Михайла Остроградського, м.Кременчук. 
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9. Агрокліматичне обґрунтування проектів землеустрою                                     

на регіональному і локальному рівні 

Ляшенко Г.В., д.геогр.н., проф., Данілова Н.В., к.геогр.н., асистент кафедри 

агрометеорології та агроекології, Одеський державний екологічний 

університет, м.Одеса. 

 

10. Аssessment of factors of suburban territories’  development 

Oliinyk Valentyna, assistant professor department of Geodesy and land 

management,  PhD (Geography), docent, 

Stadnikova Nataliia, graduate teaching assistant department of Geodesy and land 

management,  

Kolykhanin Sergiy, senior lecturer department of Geodesy and land management 

Odessa state academy of civil engineering and architecture. 

 

12. Правова незахищеність меж територій природно-заповідного фонду 

України 

Пєсков І.В. судовий експерт, завідувач Херсонського відділення Одеського 

науково-дослідного інституту судової експертизи МЮ України, 

Колосюк А.А., к.е.н., доц., Одеська державна академія будівництва                          

та архітектури, м.Одеса. 

 

13. Сучасні виклики щодо планування територій територіальних громад 

Петраковська О.С., д.т.н., проф., Реутова О.Г., к.фіз.-мат.н., доц., 

Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ. 

 

14. Линейная и нелинейная логика при территориальном 

землеустройстве 

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

архітектури, м.Одеса. 

 

15. Методика інвентаризації земель лісогосподарського призначення 

Хропот С.Г., к.т.н., доц., Терзі В.В., магістрант, Одеська державна 

академія будівництва та архітектури, м.Одеса. 

 

16. Аналіз економіко-планувального зонування земель сільських 

поселень на прикладі с.Любомирка Подільського району Одеської 

області 

Царелунг К.В., магістрант, Одеська державна академія будівництва                           

та архітектури, м.Одеса. 

 

17. Формування стратегічних пріоритетів розвитку Єврорегіонів,                            

як спосіб реалізації їх потенціалу  

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

підприємництва,ГУ Луганський національний університет ім.Тараса 

Шевченка, м.Старобільск. 



 

10 

 

18. Особливості сільськогосподарського землекористування 

Європейського союзу 

Чумаченко О.М., к.е.н.,доц., Кривов’яз Є.В, к.е.н., доц., Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ. 

 

19. Застосування стандартів в серії ISO 19100  для моніторингуземель 

Шелковська І.М., к.т.н., доц., Кременчуцький національний університет                   

ім.Михайла Остроградського, м.Кременчук. 
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Секція 3. “Геоінформаційні технології, цифрова картографія і 

фотограмметрія” 

ОДАБА, аудиторія СТ- 607 

 

1. Управління земельними ресурсами з використанням ГІС-технологій 

Гомела А.В., магістрант, Одеська державна академія будівництва  

і архітектури, м. Одеса. 

 

2. Геодезичні прилади від компанії LEICA GEOSYSTEMS 

Горб А.C. к.т.н., директор НВП «Навігаційно-геодезичний центр»  

 

3. Проблеми  створення та розбудови єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва 

Греков О.С., канд. арх., доц. Департамент архітектури та містобудування 

Одеської міськради. 

 

4. Технічне забезпечення для топографо-геодезичних та інженерно-

геодезичних вишукувань та створення ГІС СИСТЕМ компанії Trimble 

Красовскій А., регіональний менеджер Тrimblе Geospatial (USA), 

Мизін Д.О., директор ТОВ “КМС”. 

 

5. Застосування ГІС-технологій при проведенні земельно-кадастрових 

робіт на території ЖК “46 Перлина” 

Ліхва А.М., магістрант, Стаднікова Н.В., ст. викладач кафедри геодезії та 

землеустрою, Стадніков В.В., к.т.н, доцент, Одеська державна академія 

будівництва і архітектури, м.Одеса. 

 

6. Геоінформаційна система в управлінні територіальною громадою 

Сікорська С.Л.,викладач землевпорядних дисциплін, Петрівський аграрний 

коледж. 

 

7. Теоретическое обоснование специализации “Геоинформационные 

системы и технологии” 

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

архітектури, м.Одеса. 

 

8. ГІС в комплексному розвитку інфраструктури 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,   

Стаднікова Н.В., ст. викладач кафедри геодезії та землеустрою ОДАБА, 

м.Одеса. 

 

9. Підготовка кваліфікованих кадрів по геоінформаційних технологіях 

Стадніков В.В., к.т.н, доц.,  директор НВП “Високі технології”, ТОВ, 
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Колосюк А.А., к.е.н., доц., завідувач кафедри геодезії та землеустрою, 

Стаднікова Н.В., старший викладач кафедри геодезії та землеустрою, 

Одеська державна академія будівництва і архітектури, м. Одеса. 

 

10. Роль геоінформаційних технологій в комплексному розвитку 

інфраструктури міста 

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

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

Стаднікова Н. В., ст. викладач кафедри геодезії та землеустрою,  

Ліхва А.М., магістрант,  

Одеська державна академія будівництва і архітектури, м. Одеса. 

 

11. Програмне забезпечення створення ГІС систем від компанії ESRI 

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

Стадніков В.В., к.т.н, доц.,  директор НВП «Високі технології», ТОВ, 

м.Одеса. 

 

12. Геоінформаційний моніторинг інженерної інфраструктури                                

за допомогою програмних продуктів компанії ESRI 

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. 

 

13. Геоінформаційний моніторинг території ДП “Одеський морський 

торговельний порт” 

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

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

торговельний порт", 

Стаднікова Н.В., ст. викладач кафедри геодезії та землеустрою, Одеська 

державна академія будівництва і архітектури, м. Одеса. 

 

14. Застосування геоінформаційних технологій при дослідженні 

деформативного стану підкранових колій 

Стадніков В.В., к.т.н, доцент., Шпильовий О.О., вед. інженер–геодезист, 

Журавльов І.І., інженер- картограф, НВП «Високі технології», ТОВ. 

 

15. Застосування сучасних геоінформаційних технологій в просторовому 

плануванні ОТГ 

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

Липський В., к.т.н., доцент, заст. генерального директора ТОВ «ЕСОММ», 

Мальцев С., начальник відділу ТОВ «ЕСОММ». 

 

16. Основні принципи організації досліджень картографічної спадщини 

за допомогою геоінформаційних технологій 

Стадніков В.В., к.т.н, доцент, директор НВП «Високі технології», ТОВ, 

м.Одеса. 
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17. Геоинформационные системы в градостроительстве 

Юрковський Р.Г., к.т.н., проф., Шишкалова Н.Ю., ст. викладач, Одеська 

державна академія будівництва і архітектури, м. Одеса. 
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Секція 4. «Еколого-економічні  рішення з протидії глобальним 

викликам» 

ОДАБА, аудиторія СТ-911 

 

 

1. Практичне застосування просторово-функціонального методу 

формування стійких агроландшафтів 

Артамонов В.В., д.т.н., проф., Василенко М.Г., ст. викладач кафедри 

геодезії, землевпорядкування та кадастру, Міхно П.Б., к.т.н., доц.,  

Кременчуцький національний університет ім.Михайла Остроградського. 

 

2. Синергетичні ефекти стійкості агроландшафту 

Артамонов В.В., д.т.н., проф., Василенко М.Г.,ст. викладач кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру, Міхно П.Б., к.т.н., доц., Кременчуцький 

національний університет ім.Михайла Остроградського. 

 

3. Технічні засоби протидії формування кислотних опадів 

Артамонов В.В., д.т.н., проф., Кременчуцький національний університет 

ім.Михайла Остроградського,  

Поцелуйко І.М., головний спеціаліст з охорони навколишнього середовища, 

ПрАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат”. 

 

4. Олешківські піски Херсонщини: повчальна історія 

землекористування 

Артамонов В.В., д.т.н., проф., Кременчуцький національний університет 

ім.Михайла Остроградського; 

Хамуда К., д.т.н., університет наук і технології ім.Хуарі Бумедьєна, 

м.Алжир, Алжирська народно-демократична республіка;  

Казазян М.О., магистр, Кременчуцький національний університет 

ім.Михайла Остроградського, м.Кременчук. 

 

5. Система землеробства в Одеському регіоні за сучасних кліматичних 

змін 

Буяновський  А.О., к.геогр.н., доц., Одеський національний університет ім.І.І. 

Мечникова, м.Одеса. 

 

6. Автоматизація ідентифікації елементів агроландшафту за його 

багатоспектральними знімками БПЛА 

Василенко М.Г., ст. викл., Кременчуцький національний університет 

ім.Михайла Остроградського; Татаров Р.В., аспірант, Кременчуцький 

національний університет ім.Михайла Остроградського; Артамонова А.В., 

учениця 10 класу, Полтавський науковий ліцей-інтернат ІІ–ІІІ ступенів  при  

Кременчуцькому  педагогічному  коледжі  ім. А.С. Макаренка (ліцей 

“Політ”). 
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7. Особливості використання земельних ресурсів та місце в них 

рекреаційних територій 

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

ст.викладач кафедри геодезії та землеустрою, Одеська державна академія 

архітектури та будівництва, м.Одеса.  

 

8. Розвиток збалансованого землекористування 

Калина Т.Є., д.е.н., проф., Чалюк Г., Тулейбич Н., магістранти, Одеська 

державна академія архітектури та будівництва, м.Одеса.  

 

9. Збереження та відновлення степових екосистем 

Книш О.А., викладач землевпорядних дисциплін, Петрівський аграрний 

коледж. 

 

10. Аналіз екологічних проблем територіальних ресурсів м. Кременчука 

Козарь В.І., к.т.н, доц., Козарь Л.М., ст. викл., Кременчуцький національний 

університет ім. Михайла Остроградського. 

 

11. Встановлення меж ОТГ 

Константінова О.В., к.е.н., доцент, Стаднікова Н.В., ст. викладач кафедри 

геодезії та землеустрою, Колиханін С.П., ст. викладач кафедри геодезії та 

землеустрою, Одеська державна академія архітектури та будівництва, 

м.Одеса.  

 

12. Напрями впровадження системи автоматизації аграрних підприємств 

Мацієвич Т.О., к.е.н, доцент, Магаляс В.А., магістрант,  

Херсонський Державний аграрно-економічний університет, м.Херсон. 

 

13. Рlanning of limitation of spread of invasive plants in Latvia 

Velta Parsova, Doctor of economics (Dr.oec.), professor, 

Anda Jankava, Doctor of economics (Dr.oec.), professor,  

Maija Berzina, Master of Engineering (Mg.sc.ing.), assoc. professor,  

Aina Palabinska, Master of economics (Mg.oec.), lecturer,  

Latvia University of Life Sciences and Technologies. 

 

14. Корпоративная социальная ответственность в аграрном 

предпринимательстве и ее влияние на развитие сельской местности 

Паршова Велта, д.е.н., профессор, Латвийский сельскохозяйственный 

университет. Елгава, Латвия, 

Мирзоев Натиг, Ph.D по экономике, доц., Ленкоранский государственный 

университет. Ленкорань, Азербайджан, 

Стойко Наталия, Ph.D по экономике, доц., Львовский государственный 

аграрный университет. Львов, Украина, 

Крышеник Надия, Ph.D по экономике, доц., Львовский государственный 

политехнический университет. Львов, Украина. 
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15. Еколого-економічні імперативи збалансованого розвитку 

рекреаційного землекористування міст 

Шушулков С.Д., ст. викладач кафедри геодезії та землеустрою, Калина Т.Є., 

д.е.н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури,  

м.Одеса. 
 

16. Облік ріллі сільськогосподарських підприємств 

Хохлов О.Г., к.т.н, доц., Кременчуцький національний університет 

ім.Михайла Остроградського; Дебільмон П., генеральний директор ТОВ 

“Дебарт”, м.Монс, Королівство Бельгія. 

 

17. Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт. Тарутине 

Тарутинського району Одеської області 

Томаш Н.В., магістр, Константінова О.В., к.е.н., доцент, Стаднікова Н.В., 

ст.викладач кафедри геодезії та землеустрою, Одеська державна академія 

архітектури та будівництва, м.Одеса.  
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Секція 5. «Економіка планування територіального розвитку» 

ОДАБА, аудиторія ГС-406 

 

1. Соціально-економічні аспекти територіального розвитку Одещини 

Ажаман І.А., д.е.н., проф., Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса. 

 

2. Деякі аспекти сучасних підходів до планування розвитку громад, 

місцевого економічного розвитку 

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

Одеська державна академія будівництва та архітектури, м.Одеса. 

 

3. Екологічна інформація в системі управління підприємством 

Окландер Т.О., д.е.н., проф., Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса. 

 

3. Економічні засади розвитку будівельної галузі Одеського регіону 

Петріщенко Н.А., к.е.н., доц., Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса. 

 

4. Розвиток транспортної системи міста Одеси 

Ракицька С.О., к.е.н., доц., Камбур О.Л., к.е.н., доц., Одеська державна 

академія будівництва та архітектури, м.Одеса. 

 

5. Світові тенденції інноваційних технологій в менеджменті 

територіального розвитку 

Ширяєва Н.Ю. к.т.н., доц., Ковальська Н. В. магістрант Центру 

післядипломної освіти, Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м.Одеса. 

 


