До виконання своїх робіт «Південне» активно залучає підприємства
ракетно-космічної галузі та інших галузей України. Безумовно, найбільша
частка робіт припадає саме на ракетно-космічні підприємства, які отримують
близько 34 % надходжень від ДП «КБ «Південне» для виконання робіт
іноземних замовників з виготовлення ракетно-космічної техніки. Це такі
підприємства, як ДП ВО ПМЗ, ПХЗ, ПАТ «Хартрон», ДПІ, ДП ВО
«Київприлад», ПАТ «НДІРВ». Проте, окрім них, КБ «Південне» плідно
співпрацює також з іншими унікальними науково-дослідними та
виробничими
підприємствами,
що
сприяє
встановленню
нових
коопераційних зв’язків між вітчизняними підприємствами. Активно
залучаються до такої співпраці останніми роками різні підприємства та
організації Укроборонпрому, Мінпромполітики, Міноборони, Міносвіти та
Національної академії наук. Цьому сприяє те, що КБ «Південне», маючи
солідний портфель замовлень, забезпечило не лише себе та Південмаш
стабільною роботою, а й інші підприємства галузі на декілька років уперед.
О. Дегтярев, генеральний конструктор — генеральний директор КБ
«Південне»:
«…За роки незалежності ми спромоглися не лише зберегти
інтелектуальні та промислові потужності підприємств ракетно-космічної
галузі, а й розвинути їх, незважаючи на малі обсяги державного
фінансування та недостатній рівень державного замовлення. Разом із тим
сподіваємося, що держава почне приділяти більшу увагу стратегічно
важливій для неї галузі. КБ «Південне» – мозковий центр космічних
розробок України, визнаний усім світом. Не випадково у першому півріччі
2014 р. у структурі фінансування науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт (НДДКР) 90,3 % становили саме іноземні контракти.
А ось частка українських замовлень не перевищила 2,5 %. Я розумію, що в
державі нині існують суттєві економічні проблеми. Але потрібно
усвідомлювати, що, не використовуючи потенціал ракетно-космічної галузі,
не розміщуючи державні замовлення та не фінансуючи НДДКР (зокрема, у
сфері створення високоточного ракетно-реактивного озброєння та супутників
спостереження за Землею), Україна послаблює власну обороноздатність та
втрачає конкурентні переваги у створенні високотехнологічної продукції»
(Крючков О. «Космос став ближче» – інтерв’ю Генерального
конструктора – Генерального директора КБ «Південне» О. В. Дегтярева
газеті «Урядовий кур’єр» // Національне космічне агентство України
(http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/HronolU/AFCDE726DEB07DC5C
2257D6B0048A41F?OpenDocument&Lang=U). – 2014. – 8.10).

