
Поточний стан космічної діяльності в Україні вимагає від усіх її 

учасників пошуку нових інструментів та дієвих заходів для суттєвого 

підвищення її внеску у вирішення суспільних, загальнонаціональних та 

галузевих проблем. 

Одним з визначальних чинників інноваційного розвитку національної 

космічної галузі може стати використання потенціалу високотехнологічних 

підприємств та організацій, які зацікавлені в розвитку комічної діяльності. 

Предметом їх спільної активності повинна стати розробка нової 

космічної стратегії; пошук нових сфер застосування, проектів і партнерів; 

розширення міжнародної співпраці. 

Асоціація повинна забезпечити умови для такої активності, коли 

космічна галузь стає не тільки об’єктом, а й суб’єктом управління власним 

розвитком. 

Українська асоціація високотехнологічних підприємств та 

організацій «КОСМОС» створена як неприбуткове добровільне об’єднання 

підприємств, організацій, установ та товариств усіх форм власності та 

відомчого підпорядкування, які здійснюють, мають намір здійснювати або 

підтримують космічну діяльність. 

ОСНОВНИМИ ЦІЛЯМИ АСОЦІАЦІЇ Є: 

 визначення напрямів і пріоритетів космічної діяльності в Україні; 

 розвиток партнерства та сприяння взаємодії учасників у спільних 

космічних проектах; 

 розвиток національного ринку космічних послуг та інтеграція до 

світового ринку космічної діяльності. 

ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ ФІНАНСУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК: 

 разових (вступних) і періодичних внесків учасників Асоціації; 

 міжнародних грантів та технічної допомоги, що надаються відповідно 

до міжнародних договорів; 

 надходжень від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, 

конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів. 

ОСНОВНИМИ ОРГАНАМИ ACOЦIAЦIЇ Є: 

 Загальні збори учасників; 

 Рада Acoцiaцiї; 

Декларація асоціації КОСМОС 



 Комітети за напрямами діяльності; 

 Регіональні представництва; 

 Дирекція; 

 Ревізор. 

  

1. Загальні збори є вищим органом Acoцiaцiї. 

Брати участь у Загальних зборах мають право уci учасники Acoцiaцiї. 

Кожний Учасник Асоціації (його представник) має один голос. Асоційований 

Учасник Асоціації бере участь у роботі Асоціації в якості наглядача. 

2. Рада Acoцiaцiї є вищим органом управління Асоціації в період між 

Загальними зборами. 

Членами Ради Acoцiaцiї є фізичні особи, які представляють учасників 

Acoцiaцiї. До Ради Асоціації можуть бути обрані відомі громадські діячі та 

фахівці в ракетно-космічній сфері. 

Для організації підготовки рішень, ведення засідань та здійснення 

представницьких функцій Рада Асоціації обирає із свого складу 

Головуючого. 

Рада Acoцiaцiї може здійснювати від імені Асоціації будь-які дії, за 

виключенням тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів, Дирекції 

чи інших органів Асоціації. Прийняття рішень з окремих питань, визначених 

Радою, може здійснюватись шляхом опитування членів Ради. Рішення Ради 

Acoцiaцiї є обов’язковими для виконання учасниками та Дирекцією 

Acoцiaцiї. 

Члени Ради Acoцiaцiї здійснюють свої обов’язки на громадських 

засадах. 

3. Комітети за напрямами діяльності 

Комітети Асоціації створюються за основними напрямками діяльності. 

Метою їх створення є організація виконання статутних завдань Асоціації. 

Кількість комітетів та напрямки їх діяльності визначаються Радою Асоціації. 

Кожен комітет очолює член Ради Асоціації. 

В роботі комітету приймають участь керівники та провідні фахівці 

учасників Асоціації, які обирають комітет самостійно. Одні й ті ж особи 

можуть брати участь в роботі різних комітетів. 



До роботи в комітетах можуть залучатись незалежні експерти на 

громадських засадах або на договірних умовах. В роботі комітетів можуть 

брати участь представники державних органів влади, громадських рад та 

об`єднань, інших асоціацій та засобів масової інформації. 

В кожному комітеті на громадських засадах (або на договірних умовах) 

обирається (або призначається) секретар комітету. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІТЕТІВ АСОЦІАЦІЇ: 

3.1 Комітет космічної політики та законодавства 

 розробка пропозицій щодо концептуальних засад космічної політики, 

концепцій розвитку космічної діяльності та довгострокових космічних 

програм; 

 експертиза та розробка проектів законодавчих та нормативних актів, 

що регулюють космічну діяльність; 

 розробка пропозицій щодо дерегуляції зовнішньоекономічної 

діяльності та експортного контролю в сфері космічної діяльності. 

3.2 Комітет спільних проектів в ракетно-космічній сфері 

 моніторинг та дослідження перспективних сегментів космічних ринків; 

 формування та експертиза нових ракетно-космічних проектів; 

 сприяння формуванню кооперації учасників для здійснення спільних 

проектів в космічній сфері; 

 розробка Програми партнерства учасників Асоціації в рамках спільних 

ракетно-космічних проектів. 

3.3 Комітет науково-технічної та промислової кооперації 

 вивчення світових тенденцій розвитку технологій ракетно-космічного 

машинобудування; 

 сприяння взаємообміну виробничими та технологічними 

можливостями; 

 підготовка пропозицій щодо імпортозаміщення та диверсифікації 

джерел постачання матеріалів та комплектуючих; 

 визначення пріоритетів технологічного оновлення та переоснащення 

виробництв. 

 

 



4. Регіональні представництва Асоціації створюються на базі підприємств 

(організацій) – учасників Асоціації. Представництво не є юридичною особою 

i виконує завдання в регіоні, що надані йому Асоціацією. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВ АСОЦІАЦІЇ: 

4.1 Представництво в Європі: 

 моніторинг європейського ринку космічних послуг; 

 налагодження ділових контактів з спорідненими асоціаціями ЄС; 

 сприяння залученню міжнародних грантів та технічної допомоги; 

 сприяння організації нових космічних проектів; 

 залучення учасників до європейських ланцюгів постачань і кооперації з 

підприємствами держав – членів ЄС, просування продукції та послуг 

учасників 

 взаємодія з Радою, комітетами, та Дирекцією Асоціації. 

4.2 Представництва в містах Дніпро, Харків і Львів: 

 моніторинг учасників космічної діяльності в регіоні, залучення нових 

учасників до Асоціації; 

 налагодження зв’язків з учасниками Асоціації та спорідненими 

асоціаціями, об`єднаннями та спілками; 

 взаємодія з Радою, комітетами та Дирекцією Асоціації. 

 

5. Дирекція Асоціації спрямовує свою роботу на виконання рішень, 

програм та планів, затверджених Загальними зборами та Радою Асоціації. 

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ДИРЕКЦІЇ Є: 

 моніторинг стану та складу учасників космічної діяльності в Україні; 

 залучення нових учасників до Асоціації, підписання договорів про 

участь, отримання внесків від учасників Асоціації; 

 налагодження зв’язків з учасниками Асоціації та спорідненими 

асоціаціями, об`єднаннями та спілками; 

 сприяння учасникам у налагодженні ділових контактів, просування 

продукції та послуг учасників; 

 розробка Плану робіт на поточний рік та Річного бюджету за 

напрямами діяльності; 

 забезпечення поточної діяльності Ради Асоціації та комітетів, роботи 

Ревізійної комісії та проведення Загальних зборів; 



 підтримка веб-сайту Асоціації та сторінок у соціальних мережах, 

підготовка презентаційних матеріалів, електронних та друкованих 

видань; 

 підтримка участі у міжнародних та національних виставках і ярмарках; 

 підтримка зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації. 

  

6. Ревізор призначається для здійснення контролю за органами Асоціації. 

Ревізор перевіряє відповідність використання фінансових ресурсів 

Асоціації Статуту, річним планам і бюджетам та доповідає про це черговим 

Загальним зборам. Ревізор не може бути одночасно членом Ради Асоціації. 

Системна та цілеспрямована робота Асоціації повинна стати одним з 

чинників підвищення ефективності космічної діяльності в Україні та її 

впливу на вирішення нагальних суспільних, загальнодержавних та галузевих 

проблем. 

 


