3 листопада 2015 р. в Інституті всесвітньої історії НАН України
відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація і
безпека розвитку в умовах глобалізації».
У заході взяли участь представники установ академії, вищих навчальних
закладів, дипломатичного корпусу та іноземні гості з Білорусії, Греції та КНР.
Під час конференції учасники обговорили питання модернізації і
неоіндустріалізації розвитку в умовах глобалізації, євроінтеграції та
модернізації українського суспільства в умовах глобальної та регіональної
нестабільності, глобальні і регіональні виклики для національної та
міжнародної
безпеки,
проблеми
політичної,
соціально-економічної,
інформаційно-комунікаційної та екологічної безпеки на початку ХХІ ст.,
внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці України.
Зі вступним словом до учасників конференції звернувся директор
інституту доктор історичних наук, професор А. Кудряченко. Він відзначив
важливість проблем, винесених на порядок денний конференції. У своїй
доповіді «Трансформаційні перетворення у країнах Центральної і Східної
Європи: уроки для України» професор А. Кудряченко, зокрема, наголосив, що
трансформація суспільно-політичного ладу країн Центральної та Східної
Європи на сучасному етапі не дає змоги зробити однозначні висновки. Цей
процес надзвичайно суперечливий, швидкоплинний. Всі ці держави
перебувають на різних стадіях становлення демократії. Між ними є великі
відмінності в рівні демократизації, стабільності демократичної системи,
консолідації демократії. Проблеми політичних та економічних перетворень
виявилися набагато складнішими, ніж очікувалося. Зміст цих змін можна
визначити як широкомасштабну трансформацію. У політичному плані – це
зрушення від тоталітаризму до демократії. В економічному – перехід від
централізованого планування та управління економікою до ринкових відносин.
На пленарному засіданні з доповідями виступили співробітник Інституту
економіки та прогнозування НАН України академік О. Білорус, співробітники
Інституту всесвітньої історії НАН України доктор політичних наук, професор
О. Зернецька, доктор історичних наук, доктор політичних наук, професор
І. Хижняк, кандидат історичних наук, доцент С. Толстов, кандидат історичних
наук, доцент В. Швед, кандидат економічних наук І. Вітер, кандидат історичних
наук Т. Перга, співробітник Національного інституту стратегічних досліджень
при Президентові України кандидат політичних наук, доцент Т. Джига,
співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії
науки ім. Г. М. Доброва Л. Овчарова.
У своїх виступах доповідачі розглянули проблеми модернізації у
переважній більшості регіонів світу та в Україні, безпеки в контексті
кібербезпеки особистості, екологічної безпеки, безпеки, пов’язаної з хвилею
міграції до Європи, європейської стабільності тощо.

Підсумовуючи, учасники звернули увагу на необхідність більш активних
зв’язків органів виконавчої влади з науково-експертним середовищем,
особливо з установами Національної академії наук України (Міжнародна
науково-практична конференція «Модернізація і безпека розвитку в умовах
глобалізації» // Національна академія наук України (http://g.ua/DUxD). – 2015.
– 6.11).

