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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Шановні учасники  

ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Геоінформаційні технології у територіальному 

управлінні», колеги, гості! 

 

Стратегічною метою ефективного 
територіального управління є підвищення 
стандартів якості життя населення на основі 
сталого розвитку, модернізації інфраструктури, 
зростання інвестиційної та туристичної 
привабливості, посилення конкурентних позицій та 
міжнародних рейтингів регіонів України. В умовах 
децентралізації влади в Україні та передачі повноважень органам місцевого 
самоврядування виникає необхідність у використанні сучасних технологій 
стратегічного планування розвитку територій на основі найкращих 
європейських і світових містобудівних практик з метою забезпечення високої 
якості життя населення. Якість життя населення – це, насамперед, ефективне 
забезпечення потреб громадян (комунальний сервіс) та надання якісних послуг 
(адміністративних і соціальних). Кращий світовий і вже успішний вітчизняний 
досвід територіального управління підтверджує високу результативність ГІС-
технологій як інструменту підтримки прийняття стратегічних, тактичних і 
оперативних рішень органів місцевого самоврядування. 

Для нас велика честь, що саме Одеський регіональний інститут 
державного управління НАДУ при Президентові України вже третій рік 
поспіль є інтелектуальною площадкою для обміну досвідом різних наукових 
шкіл територіального управління і впровадження інноваційних технологій 
просторового аналізу, планування та проектування. Проведення третьої 
міжнародної науково-практичної конференції з впровадження 
геоінформаційних технологій в систему територіального управління на базі 
нашого інституту свідчить про визнання нашого науково-освітянського 
потенціалу.  

Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, конструктивної 
дискусії й професійного задоволення від спілкування.  
 

Іжа Микола Михайлович, 
доктор політичних наук, професор, 
Заслужений працівник освіти України,  
директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України  
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Шановні колеги! 

 

На сьогоднішній день 
геоінформатика стала сполучною ланкою 
між багатьма науковими дисциплінами: 
геодезія, картографія, архітектурою, 
землевпорядкуванням, програмуванням, 
інформатикою, дизайном, комп'ютерними 
технологіями, телекомунікаціями та 

іншими дисциплінами.  
На наших очах відбулися стрімкі зміни в принципах і технологіях роботи 

з географічною інформацією. 
Геоінформатика являєтеся основою для реалізації ряду комплексних 

рішень, технологій, що дозволили якісно підняти рівень інформованості для 
прийняття раціональних рішень органів управління та господарювання на 
різних рівнях (громадянин, мале підприємство, промислове підприємства, 
населений пункт, район, регіон, держава). 

Геоінформатика дозволила не тільки систематизувати величезні обсяги 
інформації по різним територіальним об'єктам (будівля, квартал, вулиця, 
населений пункт, район, регіон, держава), а й надала можливості для аналізу 
інформації та для моделювання різних ситуацій.  

У роботі конференції беруть участь кращі вчені, фахівці та студенти 
України, які реалізують на практиці можливості геоінформаційних технологій в 
геодезії, містобудуванні, землевпорядкуванні, експлуатації великих 
промислових підприємств, навчальному процесі, військовій справі, картографії, 
створенні тематичних web-ресурсів та інших напрямках. 

Особливу увагу організаторами приділено залученню для участі в 
конференції фахівців суміжних напрямків. 

На конференції представлені зразки сучасного геодезичного обладнання, 
призначеного для робіт по збору та обробки даних для геоінформаційних 
систем (ГІС). 

Виріс якісний рівень учасників.  
Робота наукової ради та активістів конференції дозволить виробити 

рекомендації тактичного і стратегічного характеру для розвитку 
геоінформатики в Україні. 

Бажаю всім учасникам конференції отримати новий позитивний заряд 
енергії для впровадження геоінформаційних технологій. 

Можливості геоінформатики – наш стратегічний ресурс ! 
 

 
Серединін Євгеній Самойлович,  
генеральний директор 
ТОВ «ЕСОММ СО» 

Стадников Володимир Васильович,  
кандидат технічних наук, доцент,  
директор НВП «Високі технології» 
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