Фото-звіт проведення семінару
21-22 жовтня 2016 р. в НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського відбувся VIІІ Науковопрактичний семінар із міжнародною участю «Економічна безпека держави і
науково-технологічні аспекти її забезпечення» (Недінські читання). Організатор
семінару є кафедра автоматизованого проектування енергетичних процесів і систем
(АПЕПС) Теплоенергетичного факультету.
Участь у семінарі взяли представники закордонних і українських вишів, НАН
України та академічних профільних дослідницьких установ, промисловості та бізнесу
тощо.
Семінар проходив у залі № 2 науково-технічної бібліотеки (НТБ) ім. Г.І. Денисенка
НТУУ «КПІ». Місце проведення семінару було обрано не випадково. Саме у залі № 2
розташований Фонд рідкісної і цінної книги, який налічує близько 2 000 примірників. Також,
у залі розміщено частина експозиції галереї портретів людей, які своєю працею й
талантом змінили світ. Це зібрання з восьми з половиною сотень портретів видатних
людей різних століть, народжених в Україні, пов'язаних з нею або тих, хто прославив її за
кордоном, бібліотека НТУУ "КПІ" отримала у подарунок від проекту "Українці у світі",
ініціатором і натхненником якого був член парламентського Комітету з питань культури і
духовності, голова ВО "За помісну Україну" Петро Ющенко.
Метою семінару було обговорення широкого кола проблем забезпечення
економічної безпеки суб’єктів господарювання (держава, регіон, підприємство) , методів,
засобів та технологій реалізації державної політики в сфері економічної безпеки. На
семінарі вирішення проблем забезпечення економічної безпеки, у першу чергу,
розглядалося у площині інноваційно-інвестиційної безпеки та енергоефективності
економіки. Значну увагу було приділено прикладним задачам інформаційного
забезпечення реалізації превентивних технологічно-управлінських заходів політики
економічної безпеки держави.
Пленарне
засідання
відкрилося
«Привітальним словом» декана ТЕФ д.т.н.,
проф. Письменного Євгенія Миколайовича.
Модераторами пленарного засідання були:
Хлобистов Євген Володимирович, д.е.н.,
проф. Державної установи «Інститут економіки
природокористування та сталого розвитку НАН
України», Вищої економіко-гуманітарної школи
(м. Бельско-Бяла, Польща)
Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н.,
проф., зав. кафедри менеджменту НТУУ «КПІ»
ім. Ігоря Сікорського»
Бараннік Вячеслав Олексійович, к.е.н.,
с.н.с. Регіонального філіалу Національного
інституту стратегічних досліджень в м.
Дніпропетровську.
Поліпшення інвестиційного клімату
та можливість довгострокових вкладень
власних,
позичених
і
залучених
фінансових
ресурсів
є
важливою
передумовою
економічної
безпеки
України. Актуальність дослідження цієї
проблеми було представлено в доповіді
Сухорукова Аркадія Ісмаїловича – д.е.н.,
проф., НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського.

Актуальності відновлення втраченого воєнного
потенціалу України та
аналізу позитивного
мультиплікативного
ефекту
від
вимушеної
ремілітаризації
була
присвячена
доповідь
«Вимушена ремілітаризація: «Стартап» для
економічної
безпеки
України»
Ляшенка
Олександри
Миколаївни
–
д.е.н.,
проф.
Національного інституту стратегічних досліджень.

Актуальність державної політика підтримки
програм «Зеленої» економіки була висвітлена у
доповіді д.е.н., проф. ПВНЗ «Міжнародний
університет фінансів» України Лапко Олени
Олександрівни.

Важливість
розробки
механізмів
забезпечення України прозвучало в доповіді
«Контроллинговый
механизм
оценки
экономической безопасности энергетического
предприятия
на
основе
оценки
его
экономической устойчивости» д.т.н., проф.
Інституту
інтелектуальної
власності
Національного університету «Одеська юридична
академія» Тупкало Віталія Миколайовича.
Економічна, енергетична і екологічна безпека
України в аспекті енергоінформаційного аналізу
динаміки соціально-економічних систем була висвітлена
у доповіді к.т.н., Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України» Карпенко Василя Миколайовича.

Бібліотека є важливим соціальним інститутом
забезпечення економічної безпеки держави, який відіграє
вирішальну роль у процесі освіти, розповсюдженні знань і
розвитку науки. В даному
контексті
цікавим
і
пізнавальним була лекція Мірошниченко Марини Олексіївни
(головний бібліотекар, завідувач фондом рідкісних і цінних
видань НТБ НТУУ «КПІ») на тему «Історико-науковий
потенціал фондів НТБ НТУУ «КПІ».
За словами Марини Олексіївни від початку формування
бібліотеки до фонду надходила велика кількість періодичних
видань ХІХ- поч. ХХ ст. Книгосховища бібліотеки зберігають багато
старовинних періодичних видань. Також
цікавої є експозиція
представленості
території
України
в стародрукованих
географічних картах.

Учасники
семінару
мали
нагоду
проглянути
факсимільне
видання
Пересопницького Євангелія та дізнатися
про значимість Пересопницького Євангелія
в утвердженні православної віри в Україні
та розвитку Української православної
церкви, як безцінної духовної святині
українського народу ХУІ ст.

Також, були представлені видання з приватних колекцій викладачів
Київської політехніки, адже з перших років функціонування університетської
бібліотеки у студентів та викладачів сформувалась традиція дарувати книжки та
журнали з власних книжкових зібрань. Серед дарувальників викладачі Київського
політехнічного інституту професори В.Л. Кирпичов, О.О. Радціг, К.Г. Шиндлер, І.Д.
Жуков, Т. Буткевич, Г. Проскуров, Є.О. Патон, Д.П. Рузський, К.К. Симінський, П.Р.
Сльозкін, Н.В. Терпугов, П.О. Широких, П.С. Чехович, С.П. Тимошенко та багато
інших. Серед раритетів фонду науково-технічної літератури прижиттєві видання
праць всесвітньовідомих вчених Д.І. Менделєєва і А.М. Бутлерова, математиків
В.А. Стеклова і П.Л. Чебишева, фізиків А.Г. Столетова і Н. Умова, механіків І.А.
Тіме і С.П. Тимошенко.
Цікавим і пізнавальним був історичний екскурс Марини
Олексіївни щодо встановлення в приміщенні бібліотеки
маятника Фуко – приладу, що наочно демонструє факт
обертання Землі навколо своєї вісі, таким чином
підтверджуючи геліоцентричну теорію Миколи Коперніка,
дослідження і висновки Галілео Галілея і інших видатних
фізиків і астрономів минулого і сучасності.
Учасники семінару мали нагоду ознайомитися з частиною
експозиції галереї портретів людей, які своєю працею й талантом
змінили світ. Це зібрання з восьми з половиною сотень портретів
видатних людей різних століть, народжених в Україні, пов'язаних
з нею або тих, хто прославив її за кордоном, бібліотека НТУУ
"КПІ" отримала у подарунок від проекту "Українці у світі",
ініціатором і натхненником якого був член парламентського
Комітету з питань культури і духовності, голова ВО "За помісну
Україну" Петро Ющенко.
Традицією всіх минулих семінарів було проведення
презентації
попередньо
виданого збірника результатів
дослідження учасників семінару. Не виключенням став і цей
семінар. Збірник наукових праць орієнтовано на широке коло
фахівців із економіки, енергетики та інформатики, а також на
викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

