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Реалізація наукових досягнень. Конкурентоспроможність підприємства 
безпосередньо пов’язана з його науковим потенціалом, упровадженням 
інновацій і сучасних технологій, а також постійною роботою на перспективу. 
Тому інвестиції в науку стають однією з умов виживання. Це дає змогу 
розробляти та виготовляти авіатехніку, що не поступається найкращим 
зарубіжним зразкам. ДП «Антонов» щорічно проводить понад 200 наукових 
досліджень за такими напрямами, як аеродинаміка, міцність, 
матеріалознавство, конструювання, силова установка, системи літака, 
авіоніка, технології виробництва, інформаційні технології тощо. Ще за часів 
О. Антонова розпочалося співробітництво підприємства з інститутами НАН 
України, спрямоване на впровадження і розвиток передових авіаційних 
технологій. Його переконливим результатом було розв’язання багатьох 
наукових та інженерно-технічних проблем в авіаційній галузі країни. Нині 
ДП «Антонов» активно співпрацює з 20 інститутами НАН України, і така 
співпраця стала комплексною та всеохопною, ще вагомішою, що зумовлено 
рядом причин. 

По-перше, потреба в переорієнтації на власні науково-дослідні роботи 
викликана тим, що з розпадом СРСР Україна втратила вільний доступ до 
прикладної складової авіаційної науки. Адже Росія успадкувала всі провідні 
авіаційні наукові установи – Центральний аерогідро-динамічний інститут 
(ЦАГІ), Центральний інститут авіаційного моторобудування, Всеросійський 
інститут авіаційних матеріалів, Всеросійський інститут легких сплавів та ін. 
Останнім часом виконання науково-дослідних робіт для ДП «Антонов» в 
інститутах Російської Федерації подорожчало в кілька разів, і, імовірно, така 
тенденція зберігатиметься й надалі. 

По-друге, сучасне авіабудування – галузь, що розвивається в умовах 
жорсткої конкурентної боротьби. Той, хто відстане з упровадженням новітніх 
технологій, змушений буде залишити ринок сильнішим гравцям. Продукція 
авіаційної промисловості України конкурує з аналогічною продукцією 
виробників Європи, Америки, Росії та інших країн. Ця конкуренція 
посилилася через членство України в СОТ, а також з набранням чинності 
2010 р. Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою. Без використання 
результатів актуальних науково-технічних досліджень, застосування новітніх 
матеріалів, систем й обладнання, без сучасної дослідно-експериментальної та 
випробувальної бази неможливо конструювати й будувати нові літаки, які 
могли б конкурувати з найкращими світовими зразками. 



По-третє, для збереження своїх позицій на міжнародному ринку ДП 
«Антонов» має виконувати наукові дослідження в обсягах, що перевищують 
можливості його кадрового потенціалу та науково-технічної бази. 
Незважаючи на постійне нарощування обсягів науково-дослідних робіт і 
розвиток науково-технічної бази (ряд науково-дослідних комплексів, що 
відповідають рівню об’єктів національного надбання України: комплекс 
міцності з випробувальною лабораторією європейського рівня, 
аеродинамічний комплекс з аеродинамічною трубою, цифровий комплекс 
інформаційних технологій, комплекс пілотажних стендів, де є стенди всіх 
типів літаків Ан, унікальний льотно-випробувальний комплекс та ін.), ДП 
«Антонов» потребує нових надбань. У цьому сприяє НАН України, яка має 
серйозний науково-технічний доробок у галузі авіації, потужний кадровий і 
науковий потенціал, значну експериментальну й методичну базу. 

Тому для забезпечення конкурентоспроможності своїх розробок і 
розвитку нових технологій ДП «Антонов» поглиблює співпрацю з науковими 
установами академії, яка, беззаперечно, нині є найважливішим науковим 
партнером. 

Упродовж останнього десятиріччя академічні інститути допомогли 
розв’язати ряд невідкладних виробничих проблем. Зокрема, у галузі 
авіаційного матеріалознавства, міцності конструкцій і їхніх елементів, 
газоаеродинаміки, електронної техніки й ін. Нового імпульсу цій співпраці 
було надано 2006 р., коли з огляду на високий державний пріоритет 
літакобудівної галузі України, практичну необхідність, актуальність і 
взаємну зацікавленість в інтенсифікації творчих контактів було укладено 
Генеральну угоду про науково-технічне співробітництво в галузі авіації 
між Національною академією наук України та Державним підприємством 
«Антонов»… (Ківа Д. ДП «Антонов» і розвиток співробітництва з 
Національною академією наук України // Вісник НАН України. – 2014. –
 № 5. – С. 23–24). 

 


