
Ю. Алексєєв, голова Державного космічного агентства України: 

«Наукові результати дослідження космосу, стан ракетно-космічної 

техніки на сучасному етапі, загрози, які виникають через забруднення 

навколоземного довкілля космічним сміттям, та астероїдно-метеоритна 

загроза вимагають об’єднання зусиль і кооперації країн у гарантуванні 

безпеки життя сучасної земної цивілізації. Настав час створення нових 

проривних технологій, спільних амбіційних космічних проектів на ґрунті 

кращих наукових і технологічних розробок за умови об’єднання наукових 

досягнень, фінансових і промислових ресурсів розвинутих країн. 

Вирішення цих проблем у недалекому майбутньому буде визначати 

рівень розвитку земної цивілізації у ХХІ ст. Чи зможе наша цивілізація 

відповісти на виклики, що послані нам космосом у ІІІ тисячолітті? 

Яскравою ілюстрацією того, як реалізується ця ідея, на сьогодні є 

форуми, подібні до авіаційно-космічного салону “Лє Бурже”, де збирається 

наукова, інженерно-технічна еліта багатьох розвинутих країн світу. 

Україна представлена на авіакосмічному салоні «Лє Бурже» вже 10-й 

раз. Авіакосмічний клуб країн-учасниць уперше дізнався про Україну 

космічну та здивувався її науковому, технологічному й промисловому 

потенціалу 20 років тому. Але минули роки, і в світі почали ставитися до нас 

цілком спокійно, без здивування. Нас визнали потужним учасником 

міжнародного ринку космічних послуг. За цей час у нашій країні 

сформувалася компактна конкурентоспроможна, високотехнологічна галузь, 

що складається із 20 державних підприємств, шести акціонерних товариств, 

шести бюджетних установ. Разом із НАН України створено Інститут 

космічних досліджень та Міжнародний центр космічного права. 

За 20 років було розроблено і виготовлено 28 космічних апаратів різного 

призначення, виготовлено та здійснено запуски 128 ракет-носіїв, виготовлено 

сотні комплектів апаратури для ракет-носіїв “Союз” і “Протон”, космічних 

кораблів “Союз-ТМА” і “Прогрес-М”, системи стикування “Курс” для 

Міжнародної космічної станції тощо. 

Ми разом із нашими партнерами з різних країн пройшли складний шлях 

у створенні унікальних міжнародних космічних проектів. <…> Уряд України 

затвердив Концепцію реалізації державної політики в сфері космічної 

діяльності країни на період до 2032 р. Відповідно до цієї Концепції 

розроблено програми, що передбачають ряд важливих національних і 

міжнародних проектів. 

Серед найбільш важливих слід виділити проект “Циклон-4”, створення 

нової перспективної ракети-носія “Маяк”, формування угрупування 

супутників дистанційного зондування Землі “Січ” із космічними апаратами з 



новими можливостями, угрупування супутників зв’язку “Либідь”, супутників 

наукового призначення “Іоносат” та молодіжних космічних апаратів. 

Крім того, ми передбачаємо участь наших підприємств, установ та 

організацій у міжнародних проектах, серед яких “ГАЛІЛЕО”, “ГЛОНАСС”, 

“ЕГНОС”, вивчення планет Сонячної системи та далекого космосу. 

У полі нашого зору перебуватимуть глобальні проблеми, пов’язані з 

боротьбою з космічним сміттям та астероїдною безпекою. 

Оптимізму нашим планам додають результати діяльності за останні 

роки. Завершено реалізацію IV Загальнодержавної цільової науково-

технічної космічної програми. Динамічно розвивалася ракетно-космічна 

галузь у 2012 р. <…> У лютому 2013 р. уряд України прийняв Державну 

програму активізації розвитку економіки на 2013–2014 рр., що передбачає 

нові підходи до модернізації пріоритетних галузей національної економіки. 

Цей документ демонструєє пріоритетність космічної галузі України. 

Підтримка Президента України та уряду країни, стабільне 

фінансування космічних проектів, незважаючи на кризові явища у світовій 

економіці, надають нам оптимізму в роботі, творчості та стимулюють до 

реалізації масштабних національних космічних проектів, участі в 

міжнародній кооперації та співпраці з нашими постійними та новими 

партнерами в галузі наукових космічних досліджень і створення сучасної 

ракетно-космічної техніки» (Ю. Алексєєв: Масштаби космосу вимагають 

об’єднання зусиль усіх країн для його пізнання // Державне космічне 

агентство України (http://www.nkau.gov.ua). – 2013. – 18.06).  

 


