
ЗАХІДНЕ ГЕОДЕЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЕОДЕЗІЇ І КАРТОГРАФІЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ÑÓ×ÀÑÍ² ÄÎÑßÃÍÅÍÍß 
ÃÅÎÄÅÇÈ×ÍÎ¯ ÍÀÓÊÈ 

ÒÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ

Львів 
Видавництво Львівської політехніки

2013

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

Видається з 1996 р.

Періодичність видання – два випуски на рік

Випуск І (25), 2013

Головний редактор – доктор технічних наук, професор І.С. Тревого



2 Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва,  випуск І (25), 2013 

УДК 528; 361; 681; 332; 631

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та 
зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженер-
ної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографіч-
них підприємств і відомств.

В этом выпуске сборника опубликованы новые результаты развития теории и методов исследования фигуры Земли и 
внешнего гравитационного поля, а также исследования в области использования GNSS- и GIS-технологий, в области ин-
женерной геодезии, картографии, фотограмметрии и кадастра.

Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов геодезического профиля, работников геодезических предприятий 
и ведомств.

New results of the development of theory and practice in researches of the fi gure of Earth and gravity fi eld are published in this issue 
of the article collection. Researches in the area of use of GNSS and GIS, in engineering geodesy, cartography, photogrammetry and cadastre.

This article collection is for scientists, academies, PhD students of geodetic stream, and employees of geodetic companies and authorities.

Друкується за рекомендацією Правління Західного геодезичного товариства УТГК (протокол № 2(313) від 23.01.2013 р.)  
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Занесений ВАК України до переліку фахових видань з технічних наук (постанова № 1-05/1 від 10 лютого 2010 р.), в яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук
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