
10 жовтня в м. Київ на розширеному засіданні президії Національної 

академії наук України підписано Генеральну угоду про науково-технічне 

співробітництво між НАН України та ДП «КБ “Південне”» у сфері 

створення ракетно-космічної техніки. Угоду підписали президент НАН 

України академік Б. Патон і генеральний конструктор, генеральний директор 

КБ «Південне» О. Дегтярев. 

Відкриваючи чергове засідання президії, академік НАН України                         

Б. Патон зазначив, що космічна діяльність є однією з пріоритетних галузей 

національної економіки і важливим чинником науково-технічного розвитку 

України, а Державне підприємство «Конструкторське бюро “Південне”                

ім. М. К. Янгеля» є однією з ключових ланок загальнодержавного 

промислового комплексу України й об’єктом загальнонаціональної гордості.  

Національна академія наук України й КБ «Південне» мають міцні 

багаторічні традиції в спільному вирішенні складних науково-технічних 

проблем, у створенні й організації виробництва нової техніки. Основи такого 

співробітництва було закладено ще за часів видатного конструктора, 

засновника цього конструкторського бюро академіка М. К. Янгеля.  

Саме за його ініціативи було створено Інститут технічної механіки, на 

який з 1995 р. покладено функції головного інституту в ракетно-космічній 

галузі України. Багато вчених КБ увійшли до складу НАН України.  

Сьогодні Україна посідає гідне місце серед провідних космічних держав 

світу, але майбутнє космічної галузі багато в чому залежить від спільної 

науково-технічної діяльності НАН України й КБ «Південне».  

З доповіддю на тему: «Науково-технічний потенціал та перспективні 

проекти ракетно-космічної галузі. Основні наукові і технологічні проблеми» 

виступив О. Дегтярев. У розвиток його доповіді щодо основних напрямів 

співпраці доповіли представники КБ «Південне». 

Підсумовуючи доповідь генерального директора Державного 

підприємства «КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля» О. Дегтярева і виступи в її 

обговоренні, академік НАН України Б. Патон зазначив, що було розглянуто 

ряд актуальних питань, які потребують нових наукових досліджень у галузі 

ракетно-космічної техніки, а також перспективні проекти підприємства. 

Присутні на засіданні пересвідчилися у важливості й необхідності співпраці 

фахівців НАН України та КБ «Південне». Було висловлено впевненість, що 

таке співробітництво активно розвиватиметься, а обсяг виконуваних 

досліджень і рівень практичного використання їх результатів у космічній 

галузі – постійно зростати.  

Результатом усебічного розгляду питання співпраці двох установ стало 

підписання Генеральної угоди про науково-технічне співробітництво між 
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«Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля» в галузі створення 

ракетно-космічної техніки й перспективного плану спільної науково-
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