ПЛАН
проведення VI Міжнародної науково-практичної конференції
“Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні.
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”
Організатори: Міністерства оборони України та Міністерство освіти і науки України.
Дата і час проведення: 10 – 11 жовтня 2018 року, 10.00 – 17.00
Мета проведення конференції: посилення взаємодії Збройних Сил України, інших військових формувань та
вітчизняної оборонної промисловості, обґрунтування перспектив розвитку озброєння та військової техніки.
Місце проведення м. Київ, Броварський проспект, 15, Міжнародний виставковий центр.
Залучаються (запрошуються) представники від: Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони
України, Національної академії наук України, Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства освіти і науки України, Міністерства
економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
ДК “Укроборонпром”, Державного космічного агентства України, оборонної промисловості України інші посадові
особи та гості.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 10 жовтня 2018 року
№
з/п

Питання (напрями), що пропонуються до
розгляду на конференції

Доповідач

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вступне слово
“Проблеми координації воєнно-технічної та
оборонно-промислової політики в Україні.
Вступне слово
“Розробки подвійного використання вищих
навчальних закладів України”
“Створення необхідного науково-технічного
набутку - основа розвитку оборонної
промисловості”
“Основні аспекти воєнно-технічної та
оборонно-промислової
політики
на
сучасному етапі”
“Лібералізація
зовнішньоекономічної
діяльності для державних інституцій
сектору безпеки і оборони”
“Першочергові завдання у військовотехнічній сфері, що випливають із Закону
Україні
«Про
національну
безпеку
України»”
“Нормативне забезпечення життєвого циклу
ОВТ в сучасних умовах”

Час, що
відводиться на
доповідь (виступ),
запитання і
відповіді
10.00 – 14.00

Заступник Міністра оборони України генераллейтенант
ПАВЛОВСЬКИЙ
Ігор
Валентинович
Заступник Міністра освіти і науки України
д.ф-м.н. СТРІХА Максим Віталійович
Віце-президент НАН України, д.т.н., професор,
академік
НАН
України
ГОРБУЛІН
Володимир Павлович
Представник Апарату Ради національної
безпеки і оборони України (за згодою)

(до 15 хв.)

Директор
Департаменту
стратегічного
розвитку сектору оборони та безпеки
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України ТИВОНЧУК Андрій Петрович
Начальник Центрального науково-дослідного
інституту озброєння та військової техніки
Збройних Сил України д.т.н., професор,
полковник ЧЕПКОВ Ігор Борисович
Представник
Державного
концерну
“Укроборонпром”

(до 15 хв.)

(до 15 хв.)

(до 15 хв.)

(до 15 хв.)

Примітки
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№
з/п

Питання (напрями), що пропонуються до
розгляду на конференції

8.

“Можливості залучення інвестицій в
розвиток
оборонно-промислового
комплексу України”
“Альтернативні
шляхи
удосконалення
системи переозброєння Збройних Сил
України та інших військових формувань
держави”

9.

Доповідач
Представник
Національного
інституту
стратегічних досліджень (за згодою)
Директор Центру досліджень армії, конверсії
та
роззброєння
БАДРАК
Валентин
Володимирович

ПЕРЕРВА

10.

11.

12.
13.

14.

15.

“Сучасні тенденції у створенні та
виробництві озброєння та військової
техніки”
“Деякі питання переходу від радянської
системи створення і виробництва
озброєння, військової і спеціальної техніки
та шляхи їх вирішення ”

Час, що
відводиться на
доповідь (виступ),
запитання і
відповіді
(до 15 хв.)
(до 15 хв.)

12.00 – 12.30

Генеральні та головні конструктори із
створення техніки за напрямами (узгоджується)

(до 15 хв.)

Генеральний конструктор - Генеральний
директор
ДП
“Державне
Київське
конструкторське
бюро
“Луч”
д.т.н., професор КОРОСТЕЛЬОВ Олег
Петрович
“Розробка безпілотних авіаційних
Директор Програми по БпАК ДП «АНТОНОВ»
комплексів на ДП «АНТОНОВ» ”
ВОРОБЬЙОВ Микола Митрофанович
“Приватні підприємства – невід’ємна
Генеральний директор Громадської спілки «Ліга
складова частина вітчизняного обороннооборонних
підприємств
України»
промислового комплексу”
ЯСИНСЬКИЙ Олександр Олександрович
“Досвід
наукового
супроводження Проректор з наукової роботи Національного
оборонно-промислового
комплексу технічного університету України «Київський
України”
політехнічний
інститут
імені
Ігоря
Сікорського» д.т.н., проф., академік НАН
України ІЛЬЧЕНКО Михайло Юхимович
“Миротворча діяльність України, як Начальник Спеціального миротворчого центру
складова державної воєнної політики”
Національної академії внутрішніх справ канд.
юр. наук ШЕВАРХІН Андрій Олександрович

(до 15 хв.)

(до 15 хв.)

(до 15 хв.)

(до 15 хв.)

Примітки
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№
з/п

Питання (напрями), що пропонуються до
розгляду на конференції

16.

“Транснаціональна
комп’ютерна Професор
кафедри
криміналістичного
злочинність: досвід міжнародної протидії”
забезпечення
та
судових
експертиз
Національної академії внутрішніх справ канд.
юр. наук, доцент КОФАНОВ Андрій
Віталійович
Виступи представників іноземних делегацій
(за згодою)
Представники Національної академії наук
Виступи та обговорення
України, Вищих навчальних закладів, ДК
“Укроборонпром”, Державного космічного
агентства України, Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил України,
оборонної
промисловості
України
та
закордонних делегацій (за згодою)
Заключне слово
Заступник Міністра оборони України
Заступник Міністра освіти і науки України

17.
18.

19.

РОБОТА ПО СЕКЦІЯХ 11 жовтня 2018 року*
Примітка: * відповідно до плану роботи секції.

Доповідач

Час, що
відводиться на
доповідь (виступ),
запитання і
відповіді
(до 15 хв.)

(до 5 хв. кожному)

(до 5 хв.)

Примітки

