Третій науково-практичний семінар з міжнародною участю "ЕКОНОМІЧНА
БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЇЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (Недінські читання)
20-21 жовтня 2011 р. в Національному технічному університеті України "Київський
політехнічний інститут" спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень та
його Дніпропетровським філіалом, Державною установою "Інститут економіки та
прогнозування НАН України, Державною установою "Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України", інститутом систем енергетики
ім. Л.А. Мелентьєва СО РАН (м. Іркутськ, Росія), Нижньогородським державним
технічним університетом (Росія), Санкт-Петербурзьким державним політехнічним
університетом (Росія), Національним університетом "Львівська політехніка",
Тернопільським національним економічним університетом, Сумським державним
університетом та страхової компанії "Еталон" (м. Київ) відбулася ІІІ науково-практичний
семінар з міжнародною участю "Економічна безпека держави і науково-технологічні
аспекти її забезпечення" – Недінські читання.
З привітальним словом до учасників семінару виступив декан теплоенергетичного
факультету НТУУ "КПІ" д.т.н., професор Євгеній Миколайович Письменний. В своєму
виступі він висвітлив значну роботу КПІ з підготовки молодих наукових кадрів, в тому
числі і в напрямі забезпечення економічної безпеки держави. Він зазначив, що в
сучасному світі безперечно важливими є питання забезпечення економічної безпеки
держави, створення необхідних передумов для досягнення високого рівня усіх її
складових та важливості наукових досліджень за відповідною тематикою.

У виступі члена-кореспондента РАН, д.т.н,
професора, директора Інституту систем енергетики ім.
Мелентьєва СВ РАН Миколи Івановича Воропая увагу
було приділено впливу сучасних інтелектуальних
енергосистем на забезпечення національної безпеки
держави.

Висвітленню теоретичних та практичних
аспектів оцінювання економічної безпеки держави
був присвячений виступ радника дирекції
Національного інституту стратегічних досліджень
при Президентові України, д.е.н., професора,
заслуженого економіста України Сухорукова
Аркадія Ісмаїловича та д.е.н., с.н.с. Національного
інституту стратегічних досліджень Харазішвілі
Юрія Михайловича.

Стану реалізації інформаційно-технологічної
моделі та проблемам створення об'єднаної
енергосистеми країн Балтії, Росії та Білорусі був
присвячений
виступ
професора
Інституту
енергетики Ризького технічного університету,
доктора інженерних наук Махнітко Анатолія
Юхимовича.

У виступі д.е.н., професора Державної установи
«Інститут економіки природокористування та сталого
розвитку НАН України» Хлобистова Євгена
Володимировича були висвітлені сучасні глобальні
орієнтири економічного сталого розвитку.

Взагалі, на семінарі було розглянуто та обговорені питання, які стосуються:
забезпечення економічної безпеки в умовах подолання наслідків глобальної фінансовоекономічної кризи; забезпечення сталого розвитку та протидії глобальним кліматичним
змінам; проблем енергетики в системі забезпечення економічної безпеки та сталого
розвитку. На секціях було заслухано понад 60 доповідей.

Матеріали семінару (всього 77 доповідей) були надруковані у збірнику праць:
Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення та за
результатами роботи семінару підготовлені аналітичні матеріали щодо стану забезпечення
економічної безпеки держави (564 с.), а також розроблено рекомендації урядовим
організаціям України щодо шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері.

