Українська академія наук
Науково-практичні журнали „Проблеми інноваційного і інвестиційного розвитку”
«ВіР, Наука і техніка» та «Новини енергетики»
Науково-практична конференція присвячена
Всесвітньому дню вітру

«Відновлювальна енергетика» та
«Першочергові заходи для виходу України із кризи»
ПРОГРАМА
Місце проведення: Конференц – зала Української академії н аук
м. Київ, вул. Семашка, 13
09.30-10.30 - Реєстрація учасників конференції
10.30 - Відкриття конференції. Президент ВГО «Українська академія наук», Лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки, Заслужений винахідник України Олексій Оніпко.
Енергетика рушійний чинник економічного розвитку України. Роль та проблеми
впровадження альтернативних джерел енергії
10.45 -Народний депутат України, Олег Ляшко - Соціально-політичний та економічний стан
України;
РЕФЕРАТИВНІ ДОПОВІДІ:
11.00 - Українські розробки в галузі альтернативної енергетики та їх практичне застосування в
побуті і промисловості. Ph.D.-Нізар Аль-Ріфаі Українська академія наук, Микола
Паславський-компанія «Greеn Technologies»;
11.10 - Роль науки та освіти у формуванні суспільства сталого розвитку в Україні. Д.е.н., проф.
Шморгун Л.Г.;
11.20 - Роль банківської системи в економіці України. Президент Асоціації українських банків
Сугоняко О.А.
11.30 - Системний науковий підхід до подолання соціальної та екологічної кризи в Україні д.с-г.н.
Дегодюк Е.Г.;
11.40 - Соціально - економічна криза в Україні та шляхи її подолання. Професор Вінницького НАУ,
д.т.н Друкований М.Ф.;
11.50 - Децентралізація системи управління та роль громадських організацій у соціально –
економічному розвитку України. К.е.н. Жмурко О.Г.;
12.00 - Актуальні питання зовнішньо-торгівельної політики, як головного чинника розвитку
економіки України», Вероніка Мовчан - директор з наукової роботи інституту «Економічних
досліджень та політичних консультацій»;
12.15 - Прес – конференція;
13.00 - Кава – брейк, перерва;

РОЗШИРЕНІ ДОПОВІДІ:

14.00 - Як ефективно модернізувати енергосистему України. Оніпко О.Ф., Коробко Б.П.
14.10 – Відновлювальна енергетика та першочергові заходи для виходу України із кризи
Вичерпні доповіді, які були реферовані на попередньому засіданні, стендові доповіді.
Обговорення, виступи та відповіді на запитання;
17.00 - Прийняття Рішення конференції;
18.00 - Завершення конференції, фуршет.
Довідки за телефоном – (044) 424-51-81, (044) 424-65-99

