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заходи б якої максимально були спрямовані на мінімізацію 

економічних причин міжнародної міграції робочої. Одним із таких 

заходів є необхідність створення достатньої кількості 

високооплачуваних робочих місць у різних галузях економіки 

України. 

Разом з тим, державна міграційна політика має базуватись на 

збереженні та розвитку людського потенціалу; забезпеченні 

ефективної зайнятості; зростанні оплати праці і доходів; підвищенні 

рівня соціальної безпеки і соціальної захищеності працівників тощо.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 

Підприємства космічної галузі займають важливе місце в 

технічному забезпеченні найбільш значущих космічних програм 

сучасності. Вдосконалення ефективності діяльності підприємств 

космічної галузі є стратегічним завданням реалізації інноваційної 

стратегії економічного зростання України як космічної держави. 

Адже перспективне майбутнє підприємств космічної галузі України 

ускладнюється високим ступенем невизначеності шляхів 

економічного розвитку, невиконанням зобов’язань у сфері 

послідовної державної політики підтримки інноваційної сфери. За 
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таких умов розгляд питань залучення інвестицій до капіталу 

підприємств космічної галузі є актуальним та своєчасним.  

Дослідження проблемних питань розвитку космічної галузі, 

комерціалізації високотехнологічних підприємств у своїх працях 

здійснювали: Джур О.Є., Омельченко В.Ю., Левицький В.В., Приз 

О.В. [1-4]. Але поза увагою зазначених фахівців залишилося 

питання інвестування підприємств космічної галузі в сучасних 

умовах.  

З метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань у 

2013 році Уряд України схвалив залучення під державні гарантії 2,6 

млрд. грн. додаткового фінансування, необхідного для реалізації 

проекту щодо створення ракетно-космічного комплексу «Циклон – 

4» на космодромі «Алкантара» у Бразилії, який ведеться на 

виконання Договору «Про довгострокове співробітництво між 

Україною та Бразилією» ще у 2003 році. Реалізація вказаного 

проекту сприяє посиленню позиції нашої країни на світовому ринку 

космічних послуг, дозволить надавати послуги із запуску космічних 

апаратів на навколоземну орбіту в інтересах національних 

космічних програм України та Бразилії, а також іншим країнам на 

комерційній основі.  

Оскільки перший запуск ракети-носія «Циклон – 4» планується 

здійснити на космодромі «Алкантара» вже наприкінці 2014 року, то 

згідно з міжнародними домовленостями, Україна забезпечує 

розробку ракети-носія та підготовку необхідної виробничої бази, що 

потребує додаткових фінансових витрат переважно за рахунок 

інвестицій. Таким чином, актуальним питанням для нашої держави 

залишається вдосконалення механізму інвестування підприємств 

космічної галузі з метою їх перспективного та динамічного 

розвитку, створення умов для виконання міжнародних зобов’язань у 

сфері реалізації космічного проекту «Циклон-4». Важливим 

напрямком інвестування також залишаються невеликі проекти зі 

створення і випуску цивільної продукції з використанням космічних 

технологій. Не менш привабливим для інвесторів може стати їх 

участь у створенні інвестиційного фонду високих технологій, 

придбання продукції і послуг підприємств космічної галузі. Але на 

жаль, як свідчить практичний досвід, інвестування у вітчизняну 

космічну галузь за останні роки не може нікого задовольнити, 

оскільки їх обсяги є незначними.  

В результаті подій, які увійшли в історію українського народу 

як «Євромайдан» була прийнята Програма Уряду від 28 лютого 2014 
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року, положення якої кардинально змінили формат інвестиційної 

діяльності в нашій державі, у тому числі щодо підприємств 

космічної галузі в умовах тотальної економії фінансових ресурсів. 

Таким чином, пріоритетом інвестиційної діяльності визначено 

заохочення іноземних інвестицій, запровадження прозорих і єдиних 

правил для всіх суб`єктів економічної діяльності, захист прав 

інвесторів. Позитивним є те, що іноземні інвестиції надходять в 

Україну, незважаючи на нестабільну політичну ситуацію в країні. 

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку України прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на кінець 2013 року 

становив 58 млрд. 156,9 млн. дол. США. 31% загального обсягу 

прямих іноземних вкладень в Україну зосереджено на 

підприємствах промисловості.  

Космічна галузь значною мірою визначає довгостроковий 

економічний розвиток держави і не може існувати без залучення 

капітальних інвестицій (як державних так і іноземних). Структурна 

перебудова космічної галузі є одним із пріоритетів державної 

промислової політики, засобом реалізації інноваційної стратегії 

економічного зростання, утвердження України як високотехнічної 

держави в контексті розвитку міжнародного технологічного 

співробітництва.  
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