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PROSPECTS OF SPACE INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті досліджується сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку вітчизняної косміч"
ної галузі. Доведено, що космічна діяльність є частиною економічної діяльності та пов'язана зі
створенням і експлуатацією космічних систем різного призначення, включаючи науково"
технічні, організаційні та економічні аспекти. Нині розвиток світового космічного ринку охопив
практично всі регіони світу. Вступ у космічну діяльність нових держав, розробка нових косміч"
них програм, а в результаті й посилення конкуренції, стимулюють розвиток цієї галузі, підви"
щуючи її комерційний потенціал, розвиваючи нові технології та відкриваючи нові сфери її зас"
тосування.

Нині актуальним питанням є подальший розвиток космічної галузі, оскільки вона займає пріо"
ритетне місце в економіці кожної країни, забезпечує престижну позицію держави на міжна"
родному ринку космічних технологій та є двигуном для наукових досліджень та передових тех"
нологій. Визначено основні тенденції, що притаманні розвитку світової космічної галузі, а саме:
приватизація космосу, комерціалізація космічної діяльності та процеси інтернаціоналізації. До"
ведено, що головними питаннями подальшого розвитку вітчизняної космічної галуз є: форму"
вання ефективної державної космічної політики та розбудова структури управління підприєм"
ствами даного стратегічного сектору. В статті проаналізовано основні результати космічної
галузі України. Визначено, що останнім часом вітчизняна космічна галузь взяла курс на міжна"
родну співпрацю, оскільки саме міжнародна співпраця приведе Україну до реалізації майбутніх
програм та проєктів. Розглянуто ключові заходи розвитку участі приватного сектору в вітчиз"
няній космічній галузі, визначено його основні функції. Головним інструментом, що сприятиме
розвитку космічної галузі України та сприятливо вплине на довгостроковий економічних роз"
виток України є підтримка з боку держави, зокрема, вдосконалення державного регулювання
космічної галузі. Вибір пріоритетних напрямів та поєднання наукового, матеріального й фінан"
сового потенціалу є важливою умовою забезпечення ефективного науково"технічного прогре"
су космічної галузі України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перспективи розвитку космічної галузі є актуальним

питанням нині, оскільки ця галузь відноситься до важ�

ливих секторів високотехнологічного ринку. Розвиток

космічної галузі займає пріоритетне місце в економіці

кожної держави, досягнення в цьому секторі забезпе�

чують лідерські позиції на міжнародному ринку косміч�

них технологій, а також додають певну вагу в питанні

освоєння космічного простору. В рамках реалізації

міжнародних космічних проєктів зазначена галузь

відіграє ключову роль.

Першочерговим джерелом інновацій в сучасному

світі є наука та технології, які сприяють продуктивності

та економічному зростанню. Протягом останніх деся�

тиліть космічна галузь представляє собою двигун для

наукових досліджень та передових технологій, що за�

стосовуються в інших секторах діяльності людини. При

цьому космічний сектор глобальної економіки демон�

струє динамічний та стабільний розвиток, що пов'язано

з процесами потужного трансферту космічних техно�

логій з військової сфери в суспільну, та розвитком на

цій основі цілого комплексу комерційних послуг, пов'я�

заних з космічною індустрією та розробками. Так, на�

приклад, прогноз погоди, глобальне телемовлення та

комунікація неможливі сьогодні без індустрії створен�

ня супутників. Зараз людство є свідком зрушень техно�

логічної парадигми не тільки в космічній галузі, а й в

The article examines the current state, trends and prospects for the development of the domestic
space industry. It has been proven that space activities are part of economic activities and are related
to the creation and operation of space systems for various purposes, including scientific, technical,
organizational and economic aspects. At present, the development of the world space market has
covered almost all regions of the world. The entry into space of new states, the development of new
space programs, and as a result of increased competition, stimulate the development of this industry,
increasing its commercial potential, developing new technologies and opening new areas of its
application.

Currently, the topical issue is the further development of the space industry, as it ranks high in the
economy of each country, provides a prestigious position of the state in the international space
technology market and is the engine for research and advanced technologies. The main tendencies
inherent in the development of the world space industry are identified, namely: privatization of space,
commercialization of space activities and processes of internationalization. It is proved that the main
issues of further development of the domestic space industry are: the formation of an effective state
space policy and the development of the management structure of enterprises in this strategic sector.
The main results of the space industry of Ukraine are analyzed in the article. It is determined that
recently the domestic space industry has set a course for international cooperation, as it is
international cooperation that will lead Ukraine to the implementation of future programs and projects.
The key measures for the development of private sector participation in the domestic space industry
are considered, its main functions are identified. The main tool that will promote the development of
the space industry of Ukraine and have a positive impact on the long"term economic development of
Ukraine is the support of the state, in particular, the improvement of state regulation of the space
industry. The choice of priority areas and the combination of scientific, material and financial potential
is an important condition for ensuring effective scientific and technological progress of the space
industry of Ukraine.
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суміжних з нею сферах. Наслідком цієї еволюції є функ�

ціонування космічного туризму, широкосмугові покрит�

тя мережею та приватні космічні компанії. Все це в ціло�

му сприяє комерціалізації космічної галузі та стрімко�

му зростанню космічної промисловості, розробці та

реалізації космічної продукції, технологій та послуг, що

в свою чергу дає потужний імпульс посиленню галузе�

вої конкуренції на різних рівнях: глобальному, міжрегіо�

нальному, міждержавному та національному.

На сучасному етапі космічна діяльність та її науко�

во�виробнича база вже стали природно функціонуючою

галуззю глобальної економіки, що підпорядковується

універсальним закономірностям та тенденціям розвит�

ку.

У свою чергу світовий космічний ринок є крупним

сегментом світового ринку високих технологій, який

швидко розвивається. Як відомо, одним з ключових дви�

гунів сучасного економічного прогресу є інноваційні тех�

нології в галузі інформаційно�комунікаційного програм�

ного забезпечення, цифрових систем та зв'язку. Дані

розробки беруть свій початок в різних сферах косміч�

ної індустрії та впливають на різні галузі сучасної жит�

тєдіяльності. В кожній країні космічна галузь є однією

з найбільш конкурентоспроможних та провідних в еко�

номіці, до її складу входить ціла низка високотехноло�

гічних підприємств, які представляють державу на світо�

вому ринку.



Інвестиції: практика та досвід № 24/202172

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Космічні технології гарантують технологічні, війсь�

кові, наукові, політичні та економічні переваги, дають

можливість здійснювати дистанційне зондування Землі,

дозволяють попереджати надзвичайні ситуації, підви�

щують ефективність розвідки та видобутку природних

ресурсів, впровадження інноваційних практик у сільське

господарство, забезпечують зв'язок та навігацію, охо�

рону навколишнього середовища та моніторинг зміни

клімату [1, с. 263]. Тому, беззаперечно, постійне до�

слідження та прогнозування розвитку космічної галузі

є актуальним та важливим питанням для забезпечення

ефективного розвитку зазначеного високотехнологіч�

ного сегменту, який в глобалізаційних умовах здатен за�

безпечити передумови для довгострокового стратегіч�

ного зростання та технологічного лідерства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемним питанням розвитку та державного ре�

гулювання космічної галузі в Україні присвячено праці

вітчизняних вчених, зокрема, Ю. Алєксєєва, М. Бенди�

кова, В. Горбуліна, О. Дегтярьова, О. Джур, С. Конюхо�

ва, Н. Мешко, В. Присяжного, І. Сазонеця, Л. Сороки,

А. Черкасова, Ю. Шемшученко та інших. Проте, попри

значну кількість наукових праць, на сучасному етапі за�

лишається багато невирішених проблем у питаннях

фінансового забезпечення вітчизняної космічної галузі

та пошуку перспективних напрямів покращення її роз�

витку, що обумовлює актуальність та потребує подаль�

шого дослідження й систематизації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення сучасного стану вітчиз�

няної космічної галузі та визначення перспективних на�

прямів її розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Нині розвиток світового космічного ринку охопив

практично всі регіони світу. Вступ у космічну діяльність

нових держав, розробка нових космічних програм, а в

результаті й посилення конкуренції, стимулюють роз�

виток цієї галузі, підвищуючи її комерційний потенціал,

розвиваючи нові технології та відкриваючи нові сфери

її застосування.

Сьогодні світовий ринок космічних послуг оцінюєть�

ся в сотні мільярдів доларів США. Прибуток приносить

не тільки космічний туризм, а й пускові послуги, інфор�

маційні пакети, пілотовані польоти, різні експерименти

та інше. Таким чином, космічна індустрія перетворилась

на велику комерційно привабливу складову світової еко�

номіки, яка забезпечує зайнятість більше мільйону лю�

дей по всьому світу. Космос та бізнес вже стали не�

від'ємною частиною один одного. Участь в космічній

діяльності визначає престиж держави, її могутність [10,

c. 64]. Основна проблема пов'язана з необхідністю ве�

ликих капіталовкладень у цю галузь. Вона потребує

значних витрат, а також певного рівня технологічного

розвитку країни. Це ускладнює вихід слаборозвинутих

країн на ринок космічних товарів та послуг, у той час як

високорозвинені країни все далі йдуть у своєму розвит�

ку [14, с. 40]. На рисунку 1 зображено основні тенденції

розвитку, характерні для космічної галузі.

 

Приватизація космосу 

Комерціалізація космічної діяльності 

Т
ен
де
нц

ії 
ро
зв
ит
ку

 
ко
см
іч
но
ї г
ал
уз
і 

Процеси інтернаціоналізації 

Рис. 1. Тенденції розвитку космічної галузі

Джерело: [14, с. 41].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОСМІЧНІ КОМПЛЕКСИ 
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Ракети носії 
• Ракета-носій «Дніпро» 
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• Ракети-носії сімейства «Маяк» 
• Ракета-носій «Вега» 
• Ракета-носій «Антарес» 
• Ракета-носій «Циклон-2» 
• Ракета-носій «Циклон-3» 
• Ракета-носій «Зеніт-2» 
• Ракета-носій «Циклон-4М» 
 

Космічні 
апарати 

• Січ-1 
• Океан-О 
• Січ-1М 
• Січ-2 
• Січ-2-1 
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• Січ-3О 
• Січ-3Р 
• Мікросат 
• Іоносат

Наземні комплекси 
Головний центр 
спеціального контролю 
Наземний інформаційний 
комплекс 
Наземний комплекс 
управління 
Система контролю та 
аналізу космічної 
обстановки 
Виносний вимірювальний 
пункт 
Наземна супутникова 
мережа трансляції 
телевізійних каналів 
Система координатно-
часового і навігаційного 
забезпечення України 

Рис. 2. Структура космічного комплексу України

Джерело: [5].
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Реалії функціонування космічної галузі характери�

зуються динамічною зміною внутрішніх та зовнішніх

умов. Держави світу, в тій чи іншій мірі хочуть зайняти

нішу в світовій космічній галузі, оскільки на даний час

цей ринок швидко розвивається. Обсяг світового кос�

мічного ринку до 2027 року досягне 32,4 млрд дол

США. В останні 15 років все більшу роль на даному

ринку відіграють приватні гравці: частка державних

інвестицій складає лише 25% та продовжує знижува�

тися [7].

29 лютого 1992 року розпочалося становлення

вітчизняної космічної діяльності, зокрема, в цей день

Президент України Л. Кравчук своїм указом створив На�

ціональне космічне агентство України. В 2010 році його

перейменували у Державне космічне агентство України

[5].

Вітчизняні вчені відігравали суттєву роль у реа�

лізації радянської космічної програми і нині попри

певні виклики вони продовжують проєктувати та за�

пускати супутники, пілотовані кораблі, орбітальні

станції. Це підтверджує і той факт, що Україна вхо�

дить до 13 країн поважного "клубу космічних дер�

жав".

Головними питаннями розвитку космічного секто�

ру є:

— формування державної космічної політики;

— пошук векторів збереження та розвитку косміч�

ної галузі;

— розбудова структури управління підприємствами

цього сектору.

На даний час вітчизняна космічна галузь об'єднала

біля 24 великих підприємств (підприємства�розробни�

ки та незалежні науково�дослідні лабораторії), про�

відними серед яких є стратегічно важливе підприємство

космічної галузі ДП "Конструкторське бюро "Південне"

ім. М.К. Янгеля" та ДП ВО "Південний машинобудівний

завод імені О.М. Макарова".

З метою вирішення поставлених завдань Держав�

ному космічному агентству України було надано ста�

тус центрального органу виконавчої влади [12]. Струк�

туру космічного комплексу України зображено на ри�

сунку 2.

Державне регулювання космічної галузі здійс�

нюється відповідно до Закону України "Про космічну

діяльність" та Закону України "Про державну підтрим�

ку космічної діяльності", а також постановами Кабіне�

ту Міністрів України та указами Президента України

[6].

Закон України "Про космічну діяльність" [6] виз�

начає термінологію та основні поняття космічної га�

лузі. Згідно із законом, космічна діяльність — це на�

укові космічні дослідження, використання космічно�

го простору, розробка, виробництво, ремонт та тех�

нічне обслуговування об'єктів космічної діяльності

(у тому числі їх агрегатів та складових частин), а та�

кож їх випробування, експлуатація, забезпечення та

управління запуском та поверненням космічних апа�

ратів, їх складових частин з космічного простору на

землю.

Законом України "Про космічну діяльність" перед�

бачено, що космічна діяльність здійснюється відповід�

но до Загальнодержавної цільової науково�технічної

програми України, яку розробляє та затверджує Вер�

ховна Рада України терміном на п'ять років. Протягом

1994 до 2017 року в Україні було прийнято чотири

космічні програми, які, нажаль, через нестачу фінансу�

вання (на 30—35%) не були реалізовані повною мірою

[15].

Ключовим напрямом вітчизняної космічної галузі є

модернізація та створення зразків ракетно�космічної

техніки, що дозволяє об'єднати інноваційні технології

для створення ракетно�космічної техніки та зменшити

бюджетне навантаження за рахунок комерційних пус�

кових послуг.

Важливу роль у розвитку космічної галузі Украї�

ни відіграє державна політика. Саме економічно

ефективні державні заходи створюють підгрунтя для

технологічного прогресу та формування кон'юнкту�

ри ринку космічних послуг. До причин суттєвого дер�

жавного впливу в космічній галузі слід віднести такі

чинники:

— стратегічна важливість галузі (космічна інфра�

структура держави, забезпечення державних, соціаль�

них та економічних потреб, можливість розвитку галузі

та підтримка за рахунок внутрішніх ресурсів);

— вплив на геополітичний аспект присутності краї�

ни на світовій арені;

— високий обсяг фінансування;

— формування бази інноваційних науково�дослід�

них та провідних дослідницько�конструкторських роз�

робок;

— розвиток міжнародної співпраці на державному

рівні;

— формування сприятливої законодавчої бази та

інвестиційного клімату [2, c. 4].

Останнім часом вітчизняна космічна галузь взяла

курс на міжнародну співпрацю, об'єднавши свої зу�

силля з Європейським космічним агентством та

NASA. На даний час Україна взаємодіє з 30 країнами

світу, уклала міжнародні угоди з 28 державами та

приймає участь у 12 міжнародних космічних органі�

заціях, що підтверджується даними географії експор�

ту продукції (рис. 3).

Cаме міжнародна співпраця приведе Україну до

реалізації майбутніх програм та проєктів. Так, наприк�

лад, у 2021 році в Канаді спільно з Державним кос�

мічним агентством України розпочалось будівництво

космічного пускового майданчику. Даним проєктом,

який реалізовуватиме канадська компанія Maritime

Launch Services Ltd (MLS) передбачено створення ко�

мерційного космодрому для ракети�носія "Циклон�

4М" розробки та виробництва українських ДП "КБ

"Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний за�

вод".

Україна та Китай в рамках виконання Програми ук�

раїнсько�китайського співробітництва у космічній сфері

на 2021—2025 роки поглиблюють своє співробітницт�

во в космічній галузі та розширюють спектр взаємо�

вигідних проєктів.

У 2021 році Україною було підписано угоди про

співпрацю з Польщею, ОАЕ, Туреччиною, Індією та Япо�

нією. Дані угоди передбачають об'єднання зусиль країн

щодо реалізації спільних дослідницьких проєктів у га�

лузі космосу.
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В Україні в жовтні 2021 року проводився тематич�

ний тиждень "Expo2020: Space Week". Зокрема, в рам�

ках платформи "UA Space Focus" були обговорені акту�

альні та важливі теми освоєння космосу, а також про�

демонстровано потенційні перспективні проєкти в

космічній галузі. На цій виставці було представлено

спільний проєкт Великобританії та України "Місія на

Місяць�2022" компанії "Spacebit", що розробляє

космічні технології робототехніки для місячних та пла�

нетарних місій [5].

У вересні 2021 року на засіданні Кабінету Міністрів

України було схвалено проєкт Закону України "Про зат�

вердження Загальнодержавної цільової науково�техніч�

ної космічної програми України на 2021—2025 роки"

[11].

У рамках даної Програми орієнтовний обсяг коштів

становить 40,78 млрд грн (у тому числі 15,76 млрд грн з

державного бюджету), подальше її прийняття сприяти�

ме системному та послідовному розвитку української кос�

мічної галузі (створення ракетно�космічної техніки, про�

ведення наукових досліджень у космічній діяльності). На

думку фахівців вітчизняної космічної галузі, ця Програ�

ма є початковим кроком до порятунку високотехнологі�

чного сектору українського машинобудування.

Рис. 4. Запуски ракетGносіїв українського виробництва у 2010—2020 рр.

Джерело: [5].

Рис. 3. Географія експорту продукції космічної галузі України в 2020 р.
Джерело: [13].
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Вітчизняні підприємства космічної галузі як створю�

ють власні ракети�носії, так і беруть участь у створенні

ракет�носіїв різних країн світу. З 2013 року у галузі спо�

стерігається посткризовий спад, про що свідчать дані

рисунка 4, де зображено статистику запуску ракет�

носіїв українського виробництва у 2010—2020 рр.

Позитивним є те, що за роки незалежності за уча�

стю вітчизняних підприємств космічної галузі було за�

пущено на орбіту 154 ракети�носії. А негативними на�

слідками в цій галузі є відсутність достатнього фінан�

сування та науково�технічної програми космічної га�

лузі. Так, у 2020 році за даними Державного косміч�

ного агентства України відбувся спад виробництва та

обсягу реалізації продукції, що викликані поширенням

пандемії COVID�19, відсутністю замовлень на ракетні

двигуни, перенесенням термінів виготовлення спе�

ціальних засобів зв'язку для Збройних сил України та

передчасним розірванням угод з приватними замовни�

ками [8].

Результати діяльності підприємств космічної га�

лузі України за 2013—2020 рр. зображено на рисун�

ку 5.

У зв'язку зі зростаючим інтересом до корисного ви�

користання космічного простору та формування ринку

надання космічних послуг — держава та приватні орган�

ізації зацікавлені у пошуку найбільш економічно ефек�

тивних рішень для реалізації поставлених завдань, пе�

релік яких охоплює широку гаму напрямів — від до�

слідження космосу та космічних об'єктів до запуску су�

путників.

Останні кілька років актуальними є питання щодо

перспектив розвитку космічної галузі як на національ�

ному, так і в світових масштабах. Окрім невизначеності

провідних космічних держав у впровадженні космічних

стратегій та схваленні великих космічних проєктів, у

космічній галузі прослідковується нова тенденція — у

ній збільшується присутність приватного сектору та

підприємництва [4, c. 122].

У 2020 році Кабінет Міністрів України зняв обме�

ження для приватних підприємств здійснювати космі�

чну діяльність, що дасть можливість приватним ком�

паніям здійснювати запуск космічних апаратів і ракет�

носіїв [3]. Приватним компаніям слід адаптувати свою

діяльність під національні економічні потреби, оскіль�

ки саме в рамках державних замовлень start�up отри�

мують можливість підтримувати рентабельність своєї

діяльності.

З метою розвитку приватної космічної галузі, вико�

ристовуючи світовий досвід, можна запропонувати такі

заходи розвитку участі приватного сектору в космічній

галузі:

— активна інтеграція зусиль державних та приват�

них компаній для ефективного досягнення загальних ре�

зультатів;

— вдосконалення нормативно�правової бази для

формування інфраструктури та реалізації запусків з ко�

мерційною та державною метою приватними компанія�

ми;

— формування сприятливого інвестиційного кліма�

ту, який можна створити шляхом привабливих мотивів

для потенційного інвестора;

— комерціалізація перспективних розробок шляхом

створення start�up�акселератора та центру трансферу

технологій;

— розвиток на державному рівні міжнародної

співпраці, налагоджування зв'язків з партнерами, які

зацікавлені в розвитку аерокосмічного сектору за інно�

ваційними та перспективними напрямами.

Рис. 5. Результати господарської діяльності підприємств
космічної галузі України за 2013—2020 рр., млн грн

Джерело: [13].
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Приватний бізнес, виходячи зі своїх особливос�

тей виконує в космічній діяльності важливі функції

(рис. 6).

Основною тенденцією останніх років є саме комерц�

іалізація в освоєнні космосу. Приватні компанії є однією

з форм участі в здійсненні процесу комерціалізації кос�

мічної діяльності. Разом з комерціалізацію, на думку ек�

спертів, у космічну галузь приходить конкуренція на рин�

кових засадах, оскільки саме приватні компанії орієнто�

вані на комерційних успіх, наділені реально діючими сти�

мулами зробити продукцію конкурентоспроможною.

Приватний бізнес трансформує космічну діяльність,

роблячи її стандартизованою та доступною як для дер�

жавних структур, так і для приватних осіб з потенціа�

лом її перетворення в послугу, наближену за характе�

ром до послуги масового споживача. Розвиток приват�

ної космічної промисловості дає можливість державі

сфокусуватись на вирішенні нових складних завдань, які

сприяють науково�технічному прогресу.

ВИСНОВКИ
Важливим фактором забезпечення національної

безпеки є космічна галузь, яка сприяє вирішенню низки

науково�технічних та соціально�економічних проблем,

а також відіграє значну роль у забезпеченні інновацій�

ного розвитку й завоюванні міжнародного престижу.

Вибір пріоритетних напрямів та поєднання наукового,

матеріального й фінансового потенціалу є важливою

умовою забезпечення ефективного науково�технічно�

го прогресу космічної галузі України.

Ключовим інструментом розвитку вітчизняної

космічної галузі є державна підтримка. З метою за�

безпечення розвитку галузі стратегічно важливим є

збільшення обсягу фінансування та підвищення його

ефективності, що сприятиме розвиткові космічних

технологій та сприятливо вплине на довгостроковий

економічних розвиток України. Таке завдання вима�

гає виважених та стратегічних рішень у напрямі удос�

коналення державного регулювання космічної га�

лузі.
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