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України, Національної академії наук України, Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 
України, закладів вищої освіти та наукових установ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, ДК “Укроборонпром” , 
Державного космічного агентства України, оборонної промисловості України інші посадові особи та гості.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 09 жовтня 2019 року 
 

№ 

з/п 

Питання (напрями), що пропонуються до 

розгляду на конференції 
Доповідач 

Час, що 

відводиться на 

доповідь (виступ), 

запитання і 

відповіді 

Примітки 

1. Вступне слово Заступник Міністра оборони України  

Заступник Міністра освіти і науки України 

(до 5 хв.)  

2. “Основні аспекти воєнно-технічної та 

оборонно-промислової політики на 

сучасному етапі, алгоритм їх синхронізації” 
 

Представник Апарату Ради національної 

безпеки і оборони України (за згодою) 

(до 10 хв.)  

2.1. “Актуальні проблеми воєнно-технічної 

політики” 

Представник Центрального науково-дослідного 

інституту озброєння та військової техніки 

Збройних Сил  України  
 

 (до 10 хв.)  

2.2. “Актуальні проблеми оборонно-

промислової політики ” 

Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 
 

 (до 10 хв.)  

2.3 “Теоретичні основи формування Державної 

цільової програми розвитку ОВТ” 

Представник Центрального науково-дослідного 

інституту озброєння та військової техніки 

Збройних Сил України 
 

(до 10 хв.)  

2.4. “Державне регулювання здійснення воєнно-

технічної та оборонно-промислової 

політики” 

Представник Департаменту військово-

технічної політики, розвитку озброєння та 

військової техніки Міністерства оборони 

України 

Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 
 

(до 10 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 

3. “Роль військово-технічного співробітництва 

у здійсненні воєнно-технічної та оборонно-

промислової політики” 

Представник Департаменту військово-

технічної політики, розвитку озброєння та 

військової техніки Міністерства оборони 

України 

Представник Національного інституту 

стратегічних досліджень при Президентові 

України (за згодою) 

(до 10 хв.)  

3.1 “Імпорт ОВТ та їх складових частин” Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 

Представник ДК “Укроборонпром” (за згодою) 

Представник Державного космічного агентства 

України (за згодою) 

(до 10 хв.)  

3.2 “Експорт вітчизняної наукоємної продукції” Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 

Представник ДК “Укроборонпром” (за згодою) 

Представник Державного космічного агентства 

України (за згодою) 

(до 10 хв.)  

3.3 “Співробітництво з іноземними партнерами 

у створенні та виготовленні ОВТ та 

складових частин” 

Представник Департаменту військово-

технічної політики, розвитку озброєння та 

військової техніки Міністерства оборони 

України 

Представник ДК “Укроборонпром” (за згодою) 

(до 10 хв.)  

3.4 “Проблеми трансферу іноземних критичних 

технологій в Україну” 

Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 

 

(до 10 хв.)  

4. “Сучасні тенденції та проблеми розвитку 

оборонно-промислової сфери” 

Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 

Представник ДК “Укроборонпром” (за згодою) 

(до 10 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 

4.1 “Створення необхідного науково-технічного 

набутку та його підтримання є основою 

розвитку оборонної промисловості” 

Представник Національної академії наук 

України (за згодою) 

Представник Міністерства освіти і науки 

України (за згодою) 

(до 10 хв.)  

4.2 “Формування інтегрованого науково - 

інноваційного та проектно-виробничого 

середовища в авіабудуванні” 

Представник ДК “Укроборонпром” (за згодою) 

Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 

Представник Міністерства освіти і науки 

України (за згодою) 

(до 10 хв.)  

4.3 “Формування інтегрованого науково - 

інноваційного та проектно-виробничого 

середовища в судобудуванні” 

Представник “Укроборонпром” (за згодою) 

Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 

Представник Міністерства освіти і науки 

України (за згодою) 

(до 10 хв.)  

4.4 “Формування інтегрованого науково - 

інноваційного та проектно-виробничого 

середовища в приладобудуванні” 

Представник ДК “Укроборонпром” (за згодою) 

Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 

Представник Міністерства освіти і науки 

України (за згодою) 

(до 10 хв.)  

4.5 “Формування інтегрованого науково-

інноваційного та проектно-виробничого 

середовища в бронетанковому й 

автомобільному будуванні” 

Представник ДК “Укроборонпром” (за згодою) 

Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 

Представник Міністерства освіти і науки 

України (за згодою) 

(до 10 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 

4.6 “Формування інтегрованого науково-

інноваційного та проектно-виробничого 

середовища в галузях спецхімії та 

боєприпасів” 

Представник ДК “Укроборонпром” (за згодою) 

Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 

Представник Міністерства освіти і науки 

України (за згодою) 

Представник Державного космічного агентства 

України (за згодою) 

(до 10 хв.)  

4.7 “Розширення міжнародної кооперації в 

сфері створення перспективних оборонних 

технологій” 

Представник ДК “Укроборонпром” (за згодою) 

Представник Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (за згодою) 

(до 10 хв.)  

5 Виступи та обговорення  Представники Національної академії наук 

України, закладів вищої освіти та наукових 

установ Міністерства освіти і науки України, 

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) 

(до 5 хв. кожному)  

6. Заключне слово Заступник Міністра оборони України  (до 5 хв.)  
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РОБОТА ПО СЕКЦІЯХ 10 жовтня 2019 року 
 

№ 

з/п 

Питання (напрями), що пропонуються до 

розгляду на конференції 
Доповідач 

Час, що 

відводиться на 

доповідь (виступ), 

запитання і 

відповіді 

Примітки 

Секція №1 Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ 
1. “Сучасні тенденції розвитку ОВТ Сухопутних 

військ” 

Представники Центрального науково-

дослідного інституту озброєння та 

військової техніки Збройних Сил  України 

(до 10 хв.)  

2. “Пріоритетні напрями розвитку та сучасні 

вимоги до зразків ОВТ Сухопутних військ” 

Представники Генерального штабу 

Збройних Сил України, Командування 

Сухопутних військ Збройних Сил України 

(до 10 хв.)  

3. Доповіді (співдоповіді) за тематикою секції №1 

(уточнюються) 

Представники Національної академії наук 

України, закладів вищої освіти та наукових 

установ Міністерства освіти і науки 

України, 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) 

(до 10 хв.) За 

окремим 

планом * 

4. Виступи та обговорення Учасники конференції (до 5 хв. кожному)  

Секція №2 Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Повітряних Сил 
1. “Сучасні тенденції розвитку ОВТ Повітряних 

Сил” 

Представники Центрального науково-

дослідного інституту озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України 

(до 10 хв.)  

2 “Пріоритетні напрями розвитку та сучасні 

вимоги до зразків ОВТ Повітряних Сил” 

Представники Генерального штабу 

Збройних Сил України, Командування 

Повітряних Сил Збройних Сил України 

(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 

3. Доповідь (співдоповідь) за тематикою секції №2 

(уточнюються)  

Представники Національної академії наук 

України, закладів вищої освіти та наукових 

установ Міністерства освіти і науки 

України, 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) 

(до 10 хв.) За 

окремим 

планом * 

4. Виступи та обговорення Учасники конференції (до 5 хв. кожному)  

Секція №3 Перспективи розвитку озброєння та військової техніки спеціальних військ 
1. “Сучасні тенденції розвитку ОВТ спеціальних 

військ ” 

Представники Центрального науково-

дослідного інституту озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України 

(до 10 хв.)  

2. “Пріоритетні напрями розвитку та сучасні 

вимоги до зразків ОВТ спеціальних військ” 

Представники Генерального штабу 

Збройних Сил України 

(до 15 хв.)  

3. Доповідь (співдоповідь) за тематикою секції №3 

(уточнюються) 

Представники Національної академії наук 

України, закладів вищої освіти  та наукових 

установ Міністерства освіти і науки 

України, 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) 

(до 10 хв.) За 

окремим 

планом * 

4. Виступи та обговорення Учасники конференції (до 5 хв. кожному)  
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