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КОсмічНА ДіЯЛьНість —  
іННОВАціЙНиЙ ПРіОРитЕт УКРАїНи

Розглянуто суттєві зміни в організації діяльності космічної галузі, здійсне-
ні в Україні після розпаду сРсР з метою забезпечення  конкурентоспроможності 
вітчизняної космонавтики на світово му ринку. Головними завданнями в цій 
сфері на найближчу перспективу є продовження реалізації міжнародних проектів 
“Морський старт”, “наземний старт”, українсько-російського проекту “Дніпро” та 
українсько-бразильського проекту “циклон-4”, а також створення і функціонування 
системи дистанційного зондування Землі “січ” та системи телекомунікації “либідь”, 
оскільки всі вони мають комерційну привабливість та інвестиційний потенціал.

Ключові слова: космічні системи на службі людства, розвиток 
української космонавтики, політика Державного космічного агент-
ства України

сучасний стан економіки держави характеризується наявністю в її 
структурі великої кількості інноваційних проектів, використанням у 
щоденній роботі передових наукових розробок та новацій в організації 
економічної діяльності.

Як показує приклад останніх кількох років, світова ринкова еконо-
міка потребує реформування, модернізації та нових форм управління 
для підвищення її ефективності й уникнення криз та врахування спе-
цифіки кожної країни, яка увійшла в систему світової економіки.

Друга половина хх та початок ххі ст. характеризувалися тим, що 
головний внесок у розвиток країн з плановою та ринковою економікою 
здійснювали такі технологічно місткі галузі, як авіація та космонав-
тика. Вони дали поштовх для розвитку кібернетики, систем зв’язку, 
мікроелектроніки та ін.

на всесвітньому форумі зі сталого розвитку, який проходив на ви-
щому рівні у 2002 р., також зазначалося, що не може бути сталого 
розвитку без достовірної інформації про стан Землі та довкілля, яку 
найбільш оперативно можна одержати саме з космосу. 
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космічні системи та окремі апарати дають змогу як на глобальному, 
так і на локальних рівнях проводити комплексні спостереження Землі й 
отримувати об’єктивні відомості про стан її атмосфери, суходолу, водної 
поверхні та приполярних льодових покривів. Завдяки цій інформації 
складаються точні прогнози погоди і майбутніх врожаїв, визначають-
ся перспективні місця для геологічної розвідки та рибних промислів, 
вирішуються питання оптимального використання земельних і лісо-
вих ресурсів, розвитку населених пунктів, прокладання транспортних 
 магістралей, збереження довкілля, запобігання надзвичайним ситуа-
ціям та багато інших актуальних питань. одним з них є дослідження 
глобальних змін клімату та навколишнього середовища, що так актив-
но відбуваються в останні десятиліття, адже з цим пов’язані не тільки 
проблеми безпечного проживання, а й самого існування людства. 

космічна діяльність розглядається як важлива складова сталого 
соціально-економічного розвитку і запорука національної безпеки. наяв-
ність власних ракетно-космічних засобів суттєво сприяє проведенню зва-
женої державної політики відповідно до прийнятих доктрин, стратегій, 
концепцій і програм у політичній, економічній, соціальній, військовій, 
екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах. 

У космонавтиці кожне покоління ракет-носіїв, космічних апаратів 
як військового, так і цивільного призначення — це результат копіт-
кої роботи вчених, конструкторів, інженерів провідних країн світу, їх 
уміння реалізувати інноваційні проекти, які зазвичай випереджають 
свій час на десятки років.

Завдяки тому, що космічна діяльність інтегрує в собі найостанні-
ші досягнення науки і техніки, відкриває нові горизонти у пізнан-
ні нашої планети та Всесвіту, стимулює розвиток багатьох галузей, 
вона є інноваційною за своєю суттю і належить до сфери високих 
 те хнологій.

В епоху постіндустріального, інформаційного суспільства, глобалі-
зації суспільних, господарських і політичних процесів та проблем не 
можна досягти соціально-економічного поступу без застосування пере-
дових технологій, до яких, зокрема, належать супутникові телекомуні-
каційні, навігаційні та інформаційні системи, дистанційне зондування 
Землі з космосу. У свою чергу, впровадження інновацій у космічній 
промисловості у вигляді новітніх матеріалів, технологій та комплекту-
вальних виробів забезпечило суттєве збільшення експлуатаційного ре-
сурсу і зменшення габаритних параметрів космічної техніки, водночас 
якісно розширивши її функціональні можливості.

В українській космонавтиці після розпаду сРсР відбулися суттє-
ві зміни щодо організації цієї діяльності, спрямовані на забезпечення 
конкурентоспроможності нашої техніки на світовому ринку.

цікавими виявилися роботи щодо впровадження системи одно-
пунктного управління космічними апаратами на відміну від колиш-
нього  багатопунктного.

З метою забезпечення контролю за початковим періодом польоту 
ракети-носія розроблено схему застосування виносного інформацій-
ного пункту. створено програму для спектрофотометричного датчика 
з визначення вмісту хлорофілу в рослинах. У проекті “алкантара-
циклон-4-спейс” для управління ракетою-носієм використовується 
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розроблена українськими фахівцями система бінс (безплатформна 
інерціальна навігаційна система). створено нову систему заправлення 
ракети-носія, що забезпечує високий рівень захисту навколишнього се-
редовища. Україна — одна з небагатьох країн, які мають технології 
створення лазерних гіроскопів для космічних апаратів.

Для космічної діяльності на сучасному етапі характерне те, що пус-
кові послуги, дистанційне зондування Землі з космосу, супутникові 
телекомунікаційно-навігаційні системи є надзвичайно привабливими 
для інвестицій галузями і в останні роки практично повністю функціо-
нують та розвиваються на комерційних засадах.

При створенні ракетно-космічної техніки забезпечено безперервний 
інноваційний процес. кожна ракета-носій, кожний космічний апарат 
або прилад для нього є унікальним виробом і передбачає впровадження 
інновацій. це забезпечує конкурентоспроможність нашої техніки на 
світовому ринку, тому щороку Україна укладає від 350 до 400 між-
народних контрактів на виготовлення вітчизняної ракетно-космічної 
техніки та її складових для інших країн світу. 

такий підхід до впровадження інновацій у виробництво ракетно-
космічної техніки сприяє припливу інвестицій у цю галузь та появі 
нових міжнародних замовлень на її продукцію.

Внаслідок цього з’явилися проекти “наземний старт” (2008), 
“таурус-2” (2010), наші підприємства брали участь в європейському 
проекті “Вега” (2007) та ін.

космічна діяльність у нашій державі здійснюється під егідою Дер-
жавного космічного агентства України (ДкаУ) у тісній співпраці з ін-
шими центральними та місцевими органами виконавчої влади, націо-
нальною академією наук України, а також у широкій міжнародній 
кооперації відповідно до законів та урядових нормативних документів, 
якими передбачено базові засади космічної політики і науково-технічні 
завдання та заходи на п’ять років.

До головних аспектів космічної діяльності в Україні належать 
 наукові дослідження й розробки, спрямовані на розвиток базових еле-
ментів космічної техніки  — ракет-носіїв, космічних апаратів і тех-
нології. також значну увагу ДкаУ приділяє питанням використання 
космічних систем і технологій для забезпечення громадян, державних 
установ та ринків послугами у сфері телекомунікації, навігації, метео-
рології, моніторингу довкілля тощо.

крім того, в рамках державних програм з інноваційно-інвестиційної 
діяльності розробляються і виконуються проекти щодо загального тех-
нологічного розвитку, застосування технологій космічного сектору в 
інших галузях.

Політика Державного космічного агентства України у цьому на-
прямку в останні роки залишається незмінною: пошук нового, модерні-
зація, випередження конкурентів для забезпечення надійності та ефек-
тивності нашої техніки.

Заробляючи для держави великі кошти під час реалізації комерційних 
проектів, ДкаУ потребує значної підтримки для впровадження наукових 
розробок, створення нових космічних технологій, які б сприяли подаль-
шому інноваційному розвитку галузі, стимулювали вітчизняне вироб-
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ництво та залучали інвесторів для динамічнішого розвитку української 
економіки.

Головним завданням у найближчій перспективі є продовження 
реалізації проектів, спрямованих на забезпечення надійного досту-
пу в космічний простір: “Морський старт” (міжнародний), “Дніпро” 
(українсько-російський), “наземний старт” (міжнародний), “циклон-4” 
(українсько-бразильський), — а також тих, що є основою для створен-
ня та функціонування національних космічних систем для дистанцій-
ного зондування Землі — “січ” та телекомунікації — “либідь”. 

ці проекти мають значну комерційну привабливість та інвести-
ційний потенціал, а державна підтримка гарантуватиме залучення 
інвестицій, створення умов для державно-приватного партнерства, 
реструктуризацію державних підприємств, розроблення та створення 
принципово нових технологій. 

Заходи, спрямовані на вирішення цих проблем, зосереджені у май-
бутній 5-й космічній програмі та знайшли відображення у концепції 
розвитку космічної галузі України до 2032 року.

Приклад багатьох країн з обмеженими сировинними природними 
ресурсами (Японія, Південна корея, Малайзія), які приділили значну 
увагу інноваційному розвитку економіки та спрямували на це відповід-
ні кошти, підтверджує необхідність всіляко підтримувати, стимулюва-
ти та розвивати інноваційні процеси в економіці держави. це єдиний 
правильний шлях, яким має йти наша країна у ххі ст. 

наявний науково-технічний та виробничий потенціал вітчизняної 
космічної промисловості, набутий досвід інноваційної діяльності та за-
лучення інвестицій дають підставу стверджувати, що Україна й надалі 
посідатиме гідне місце серед потужних держав, які є лідерами в кос-
мічній діяльності. 
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Ю.с. Алексеев. Космическая деятель ность — инновационный приоритет 
Украины.

Рассматриваются изменения в организации деятельности космической от-
расли, осуществленные в Украине после распада сссР с целью обеспечения кон-
курентоспособности отечественной космонавтики на мировом рынке. Главными 
задачами в этой сфере на ближайшую перспективу являются продолжение ре а-
лизации международных проектов “Морской старт”, “наземный старт”, украинско-
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российского проекта “Днепр” и украинско-бразильского проекта “ци клон-4”, а также 
создание и функционирование системы дистанционного зон дирования Земли “сич” 
и системы телекоммуникаций “лыбидь”, поскольку все они обладают коммерческой 
привле ка тельностью и инвестиционным потенциалом.

Y.S. Alekseev. Cosmic activity as innovation priority for Ukraine.
Shifts in cosmic branch management aimed to provide competiveness at world mar-

ket since USSR has been disintegrated are investigated. The main tasks for short term 
perspective are: to continue implementation of international projects ‘See Start’ and 
‘Land Start’, Ukrainian-Russian project ‘Dniper’, Ukrainian-Brazilian project ‘Cyclon-4’ 
as well as development and exploitation of Earth distant probing system ‘Sich’ and the 
system for telecommunication ‘Lybid’. These projects have commercial usage and capac-
ity for investments. 


