
 

 

 

ПЛАН 

проведення VIІ Міжнародної науково-практичної конференції  

“Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні.  

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки” 

 

Організатори: Міністерство оборони України та Міністерство освіти і науки України. 

Дата і час проведення:  09 – 10 жовтня 2019 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, павільйон 3, конференц-

зала № 14. 

Залучаються (запрошуються) представники від: Ради національної безпеки і оборони України, органів 

виконавчої влади, Національної академії наук України, Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних 

Сил України, вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства освіти і науки України, 

ДК “Укроборонпром”, Державного космічного агентства України, оборонної промисловості України інші посадові 

особи та гості. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 9 жовтня 2019 року 
 

№ 

з/п 

Питання (напрями), що пропонуються до 

розгляду на конференції 
Доповідач 

Час, що 

відводиться на 

доповідь (виступ), 

запитання і 

відповіді 

Примітки 

 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 10.00 – 14.00  

1.  Вступне слово 

 

 

Перший заступник Міністра оборони України 

д.в.н., професор РУСНАК Іван Степанович 

  

2.  Вступне слово 

 

 

Перший заступник Міністра освіти і науки 

України, к.і.н.  

ПОЛЮХОВИЧ Юрій Юрійович 

  

3.  Співдоповідь  Генеральний директор директорату інновацій 

та трансферу технологій  

Міністерства освіти і науки України  

ЧАЙКА Дар’я Юріївна 

(до 15 хв.)  

4.  “Створення ракетно-космічного щита 

України як запобіжного засобу від 

можливої агресії” 

Віце-президент НАН України, д.т.н., професор, 

академік НАН України ГОРБУЛІН 

Володимир Павлович 

(до 15 хв.)  

5.  “Основні аспекти військово-технічної та 

військово-промислової політики на 

сучасному етапі” 

Заступник секретаря  Ради національної 

безпеки і оборони України генерал-майор 

КРИВОНОС Сергій Григорович 

(до 15 хв.)  

6.  “Комплексне реформування та розвиток 

оборонно-промислового комплексу 

України” 

Президент Української Спілки промисловців та 

підприємців КІНАХ Анатолій Кирилович 

(до 15 хв.)  

7.  “Проблемні питання військово-технічної 

політики та оборонно-промислового 

комплексу України на сучасному етапі: 

шляхи їх вирішення” 

Заступник директора Департаменту військово-

технічної політики, розвитку озброєння та 

військової техніки Міністерства оборони 

України полковник ШОСТАК Владислав 

Григорович 

(до 15 хв.)  
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№ 

з/п 

Питання (напрями), що пропонуються до 

розгляду на конференції 
Доповідач 

Час, що 

відводиться на 

доповідь (виступ), 

запитання і 

відповіді 

Примітки 

8.  “Державна військово-технічна політика у 

світлі сучасних тенденцій світового 

науково-технічного прогресу”  

Начальник Центрального науково-дослідного 

інституту озброєння та військової техніки 

Збройних Сил України д.т.н., професор, 

генерал-майор ЧЕПКОВ Ігор Борисович  

(до 15 хв.)  

9.  “Презентация Військового інституту 

технологій озброєння Республіки Польща” 

Представник Військового інституту технологій 

озброєння, Республіка Польща, д.т.н. 

МІЛЕВСЬКИЙ Євгеніуш  

(до 15 хв.)  

10.  “Інформаційно-аналітична підтримка 

процесів оснащення і розвитку озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України” 

Національна академія наук України  

д.т.н. СТРИЖАК Олександр Євгенійович 

(до 15 хв.)  

 ПЕРЕРВА 12.00 – 12.30  

11.  “Оцінка відповідності матеріалів у сфері 

виробництва озброєння та військової 

техніки” 

 

Начальник управління з реалізації політики 

імпортозаміщення, стандартизації та якості  

Державного концерну “Укроборонпром” 

ГОРІН Миколай Іванович 

(до 15 хв.)  

12.  “Створення технокластеру як оптимальна 

модель розвитку технологій в Україні” 

Директор Центру досліджень армії, конверсії 

та роззброєння БАДРАК Валентин 

Володимирович  

(до 15 хв.)  

13.  “Перспективні напрямки розвитку 

ракетного озброєння” 

Генеральний конструктор - Генеральний 

директор ДП “Державне Київське 

конструкторське бюро “Луч”                          

д.т.н., професор КОРОСТЕЛЬОВ Олег 

Петрович 

(до 15 хв.)  

 

14.  “Сучасні проблеми розвитку вітчизняної 

оборонної промисловості з точки зору 

приватних виробників”  

Директор Громадської спілки «Ліга оборонних 

підприємств України» БРЮШКОВСЬКИЙ 

Олег Вікторович  

(до 15 хв.)  
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№ 

з/п 

Питання (напрями), що пропонуються до 

розгляду на конференції 
Доповідач 

Час, що 

відводиться на 

доповідь (виступ), 

запитання і 

відповіді 

Примітки 

15.  “Досвід наукового супроводження розробок 

у сфері оборонних технологій” 

 

Проректор з наукової роботи Національного 

технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» д.т.н., проф., ПАСІЧНИК  

Віталій Анатолійович  

(до 15 хв.)  

16.  “Реалізація подвійних технологій в 

безпілотних авіаційних системах” 

Проректор з наукової роботи Національного 

авіаційного університету д.т.н,. проф. 

ХАРЧЕНКО Володимир Петрович 

(до 15 хв.)  

17.  “Новітні підходи до організації 

розподілених оборонних систем: концепція 

Mosaic Warfare та новий спектр 

можливостей для України” 

Голова компанії EVEREST, засновник 

Платформи “Штучний інтелект” ЧУБАТЮК 

Юрій Миколайович 

(до 15 хв.)  

18.  Виступи представників іноземних делегацій 

(за згодою) 

   

19.  Виступи та обговорення  Представники Національної академії наук 

України, Вищих навчальних закладів, ДК 

“Укроборонпром”, Міністерства оборони 

України, Генерального штабу Збройних Сил 

України, оборонної промисловості України та 

закордонних делегацій (за згодою) 

(до 5 хв. кожному)  

20.  Заключне слово Перший заступник Міністра оборони України  

Перший заступник Міністра освіти і науки 

України 

(до 5 хв.)  

 

РОБОТА ПО СЕКЦІЯХ 10 жовтня 2019 року* 
 

Примітка: * відповідно до плану роботи секції. 

 


