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                                        РЕФЕРАТ 

 

Тема перспектив розвитку експортного потенціалу ракетно–космічної 

галузі є актуальною для України на даний момент. Добре розвинений ракетно-

космічний комплекс України є спадком, що залишився нашій країні від СРСР, і 

є гарною основою для розвитку цієї галузі. 

На даний момент Україна входить у першу п’ятірку країн, що мають 

повний технологічний цикл створення ракетно-космічних комплексів. 

Українська ракетно-космічна галузь – це більше ніж 40 підприємств, більшість 

з котрих є всесвітньо відомими. 

Ракетно-космічна галузь – важливий фактор на шляху позиціонування 

України як держави, що спроможна виробляти інтелектуально конкурентний 

продукт. Зважаючи на це, на розвиток цієї галузі необхідно направити серйозні 

зусилля. Умови жорстокої конкуренції на ринку космічних послуг будуть 

вимагати від України серйозних зусиль державної політики у економічному та 

політичному напрямах у подальшому розвитку  ракетно-космічного комплекса. 

В зв’язку з цим потрібно сформувати ряд пріоритетних завдань  у 

ракетно-космічній галузі, серед яких – реалізація заходів по підвищенню 

рентабельності підприємств, забезпечення зростання об’ємів виробництва та 

реалізації продукції, заробітної плати робітників галузі,тощо. 

 Як свідчить досвід, важливим пріоритетом космічно-ракетної діяльності 

України є наукові дослідження. І тут перевага надається тип проектам, які 

відповідають сучасному рівню космічних досліджень та передбачає міжнародне 

співробітництво. 

Метою даної роботи є вивчення перспектив розвитку експортного 

потенціалу ракетно-космічної галузі з урахуванням участі України в 

міжнародних інтеграційних об’єднаннях, що включає в себе глибоке вивчення 

умов розвитку експортного потенціалу ракетно-космічної галузі та основних 



 

 

проблем,що стоять на шляху до розвитку експортного потенціалу ракетно-

космічної галузі України, дослідження та вибір найбільш оптимальних 

стратегій розвитку експортного потенціалу ракетно-космічної галузі. Вивчення 

даної проблеми вимагає всеосяжного і комплексного підходу з використання 

теоретичних знань і практичних навичок, отриманих в ході вивчення наукової 

літератури.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

1. Вивчення усіх можливих перспектив розвитку експортного потенціалу 

ракетно-космічної галузі України. 

2. Виконання фінансово-господарського аналізу та проведення аналізу 

експортного потенціалу підприємства. 

3. Розроблення рекомендацій щодо розвитку експортного потенціалу 

підприємства. 

 Об'єктом дослідження є процес розвитку експортного потенціалу 

ракетно-космічної галузі з урахуванням участі України в міжнародних 

інтеграційних об’єднаннях . 

Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи до розвитку 

експортного потенціалу та зовнішньоекономічна діяльність ДНВП «  

Об’єднання Комунар». 

Методи дослідженні–методи аналізу, синтезу та математичного 

моделювання. 

 Результати, отриманні в ході дослідження, допоможуть виробити 

рекомендації щодо вибору оптимального шляху розвитку експортного 

потенціалу з деталізацією усіх першорядних і другорядних причин. 

 

 

 

 

 

 

 


