
23 вересня 2015 р. відбулася зустріч президента Національної 

академії наук України (НАН України) академіка Б. Патона з головою 

Державного космічного агентства України (ДКА України)                                    

Л. Сабадошем. 

На зустрічі також були присутні перший віце-президент НАН України 

академік А. Наумовець, головний учений секретар НАН України академік             

В. Богданов, член Президії НАН України, директор Головної астрономічної 

обсерваторії НАН України академік Я. Яцків, начальник Науково-

організаційного відділу Президії НАН України О. Кубальський та радник 

голови ДКА України Е. Кузнєцов.  

Слід зазначити, що установи академії протягом багатьох років активно 

співпрацюють з підприємствами ДКА України в інтересах виконання 

державних космічних програм, міжнародних проектів, а також робіт з 

розвитку вітчизняного ракетно-космічного потенціалу.  

Зокрема, фахівці НАН України залучені до реалізації проектів 

Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013– 

2017 рр. та виконують Цільову комплексну програму НАН України з 

наукових космічних досліджень на 2012–2016 рр. Партнерами установ 

академії виступають такі підприємства ДКА України як Державне 

підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля, 

Державне підприємство «Завод Арсенал», Казенне підприємство 

спеціального приладобудування «Арсенал».  

Під час зустрічі академік Б. Патон та Л. Сабадош обмінялися думками 

щодо сучасного стану наукових досліджень і розвитку ракетно-космічної 

техніки в умовах обмеженого фінансування.  

Так, президент НАН України зазначив, що за нинішніх умов необхідною 

є активізація співпраці НАН України та ДКА України з урахуванням потреб 

економіки та, у першу чергу, оборони і безпеки України. Надзвичайно 

важливим є питання забезпечення мінімально необхідної державної 

підтримки створення нових технологій та їх впровадження. Крім того, він 

наголосив на необхідності поглиблення співробітництва між вченими та 

практиками створення ракетно-космічної техніки, зокрема їх спільної участі 

у Програмі ЄС «Горизонт 2020». 

У свою чергу голова ДКА підкреслив, що у сучасний період глобальних 

змін необхідно терміново переглянути Концепцію реалізації державної 

політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 р. та внести 

корективи в Державну цільову науково-технічну програму на 2013–2017 рр.  



В обговоренні проблем космічної галузі також взяли участь перший 

віце-президент НАН України академік А. Наумовець та директор Головної 

астрономічної обсерваторії України академік Я. Яцків (Зустріч президента 

НАН України Б. Патона з головою Державного космічного агентства 

України Л. Сабадошем // Національна академія наук України 

(http://g.ua/DSJj). – 2015. – 28.09). 
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