
ДП «КБ “Південне”» спільно з НАН України розширюють 
залучення академічних установ до виконання дослідно-
конструкторських робіт  

24 квітня 2014 р. відбулося засідання Координаційної ради з 
організації спільних робіт ДП «КБ «Південне» та наукових установ 
Національної академії наук України, присвячене 60-річчю від дня 
заснування Конструкторського бюро «Південне».  

У першій частині засідання було розглянуто та проаналізовано хід 
виконання плану спільної науково-дослідної діяльності ДП «КБ “Південне”» 
та наукових установ НАН України на 2014 р. Учасниками заходу були 
окреслені основні результати проведеної роботи, проблемні питання, що 
виникли перед вітчизняною космічною галуззю, а також подальші кроки 
співпраці організацій. (Генеральну угоду про співпрацю у галузі створення 
ракетно-космічної техніки (РКТ) було підписано у 2012 р. Того ж року був 
затверджений перспективний план спільної діяльності до 2017 р., який 
містить 93 теми конкретних досліджень з основних наукових напрямів 
створення РКТ).  

Під час засідання було обговорено основні напрями наукового 
супроводу установами академії вирішення актуальних задач балістики, 
аеродинаміки, теплообміну, навантаження і міцності конструкцій, створення 
нових матеріалів, твердопаливних і рідинних двигунів, систем управління 
ракетно-космічною технікою. Крім того, порушено питання видалення 
космічного сміття з навколоземних орбіт.  

Заслухавши доповіді генерального конструктора, генерального 
директора ДП «КБ “Південне”» О. Дегтярева та віце-президента НАН 
України академіка НАН України А. Наумовця, Координаційна рада 
зазначила, що спільні дослідження проводяться за ухваленим планом, 
постійно поглиблюється взаємодія організацій, уже досягнуто конкретні 
результати. Разом з тим перед ракетно-космічною галуззю виникають нові 
проблеми, що потребують спільного розв’язання.  

Також Координаційна рада розглянула та прийняла за основу проект 
плану спільної науково-дослідної діяльності на 2015 р.  

Друга частина зустрічі пройшла в урочистій атмосфері й була 
присвячена визначній події – 60-річчю від дня заснування славетного 
Конструкторського бюро «Південне». Відкриваючи захід, президент НАН 
України академік НАН України Б. Патон відзначив, що створене у складні 
повоєнні роки конструкторське бюро за час свого існування пройшло 
славний шлях трудового піднесення і блискучих перемог. «Завдяки 
конструкторському генію та самовідданій творчій праці працівників КБ 



«Південне» було створено декілька поколінь ракетної техніки, яка за 
багатьма параметрами не поступалася зарубіжним аналогам і навіть вагомо 
перевершувала їх», – наголосив президент академії.  

Також він підкреслив, що Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М. К. Янгеля» і Національна академія наук України мають давні добрі 
традиції спільного вирішення складних завдань та науково-технічних 
проблем оборонно-промислового комплексу. «І сьогодні за активного 
сприяння Генерального конструктора – Генерального директора 
Конструкторського бюро «Південне» доктора технічних наук Олександра 
Вікторовича Дегтярева установи нашої Академії у тісній взаємодії з 
Конструкторським бюро вирішують нагальні проблеми космічної галузі. 
Певен, що плідна співпраця українських ракетобудівників з академічною 
наукою і надалі сприятиме зміцненню науково-технічного і виробничого 
потенціалу України, подальшому становленню її як космічної держави», – 
зазначив академік Б. Патон.  

У своєму виступі О. Дегтярев зробив наголос на тому, що КБ «Південне» 
вдалося розвинути ракетно-космічну галузь у незалежній Україні і зберегти 
світовий рівень її конкурентоспроможності. Під час урочистого зібрання 
також виступили члени президії НАН України академіки НАН України 
В. Горбулін і Я. Яцків, директор Аерокосмічного інституту Національного 
авіаційного університету В. Шмаров.  

Велику зацікавленість усіх присутніх викликали продемонстрований 
кінофільм і презентовані книги, присвячені 60-річчю КБ «Південне».  

Урочистим моментом засідання стало нагородження його учасників 
ювілейними медалями та дипломами КБ «Південне» за особистий внесок у 
створення кращих зразків ракетно-космічної техніки (24 квітня 2014 р. 
відбулося засідання Координаційної ради з організації спільних робіт ДП 
«КБ «Південне» та наукових установ НАН України, присвячене 60-річчю 
від дня заснування Конструкторського бюро «Південне» // Національна 
академія наук України (http://www.nas.gov.ua). – 2014. – 25.04). 
 


