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Динамічний розвиток космічної галузі на основі новітніх вітчизняних та 

закордонних досягнень науки і техніки в значній мірі може бути забезпечений 

через створення в галузі системи якісних стандартів, що відповідають сучасним 

вимогам, зокрема забезпечують гармонізацію з міжнародними стандартами і 

рекомендаціями, що сприяють імпорту та експорту продукції, розвитку та 

впровадженню перспективних систем та устаткування, інтеграції в міжнародні 

технологічні мережі трансферу технологій тощо. 

Проведений аналіз свідчить, що найбільш ефективним способом 

гармонізації технічних вимог країн, що взаємодіють при розробці, виготовленні 

або експлуатації космічної техніки, є використання стандартів міжнародної 

організації зі стандартизації (ISO). Застосування стандартів ISO буде тим 

більше ефективно, якщо в розробці таких стандартів будуть брати участь 

фахівці ракетно-космічної галузі, пропонуючи технічні рішення на основі 

вітчизняного досвіду.  

Участь у розробці стандартів ISO може проходити у двох формах: 

- самостійна розробка стандартів; 

- експертиза проектів стандартів, розроблених закордонними колегами, з 

метою усунення необґрунтованих або неприйнятних для країни вимог. 

Іншим способом узгодження є галузевий, що функціонує під егідою 
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Міжнародного консультативного комітету зі стандартизації систем космічних 

даних, що був створений в 1982 році найбільшими космічними агентствами 

світу та є форумом для обговорення загальних проблем в області розвитку та 

експлуатації космічних інформаційних систем. На сьогодні він складається з 11 

членів агентств, 28 агентства-спостерігачів та понад 140 промислових 

партнерів. До об’єктів, що підлягають стандартизації, відносяться діапазони 

радіочастот, функції та структури лінії "Земля-борт"; параметри прийомних і 

передавальних пристроїв; стандартні блоки даних; процедури командних 

радіоліній; обробка даних; протоколи обміну даними різних рівнів тощо. 

Іншим способом є використання стандартів міжнародних організацій. 

Зокрема, SAE Іnternatіonal, міжнародна організація вчених, інженерів і 

фахівців, протягом більшої частини своєї 106-літньої історії виступає 

провідним постачальником стандартів для авіаційно-космічної техніки. Понад 

22 000 стандартів на авіаційно-космічну техніку (AS) і технічних характеристик 

матеріалів для авіаційно-космічної галузі (AMS) забезпечують міжнародне 

визнання та використання стандартів SAE виробниками і постачальниками. 

Стандарти SAE розробляють спеціальні робочі групи, до складу яких 

входять представники виробників комплектного устаткування та 

постачальників з різних країн світу. Саме тому ці стандарти сприяють 

підвищенню ефективності, якості та зниженню витрат за рахунок узагальнення 

практичного досвіду, процедур і продуктів. Унікальні переваги використання 

стандартів SAE для авіаційно-космічної техніки полягають в таких факторах:  

- загальне визнання: стандарти SAE широко використовують компанії та 

консультанти в усьому світі. SAE приймає активну участь у заходах щодо 

уніфікації міжнародних стандартів;  

- важливість для галузі: SAE розробляє стандарти для авіаційно-космічної 

техніки дуже швидко, дозволяючи користувачам залишатися в курсі новітніх 

тенденцій і технологій галузі. У середньому SAE щорічно публікує 72 нових 

стандарту для авіаційно-космічної техніки;  

- актуальність: стандарти SAE часто переглядаються та оновлюються, 



тому користувачі незмінно одержують найбільш актуальну інформацію. У 

середньому SAE щорічно оновлює приблизно 10% стандартів;  

- історична перспектива: маючи у своєму розпорядженні стандарти з 

початку 1900-х рр., користувачі можуть простежити розвиток технологій і 

компонентів з метою більш глибшого розуміння потреб і змін ринку. 

В Україні на основі Науково-дослідного технологічного інституту 

приладобудування було створено Бюро сертифікації стандартів для контролю 

виконання національних та міжнародних стандартів щодо якості та надійності 

продукції аерокосмічної галузі України, що були розроблені Державним 

Комітетом стандартизації та сертифікації. 

Одним з завдань стандартизації в космічній галузі є створення 

організаційно-методичної і нормативної основи, необхідної й достатньої для 

проведення державної технічної політики, спрямованої на зниження 

ресурсоємності продукції без погіршення умов інноваційного розвитку країни 

при безумовному забезпеченні високих споживчих властивостей продукції.  

Основним призначенням робіт зі стандартизації вимог ресурсозбереження 

в галузі є встановлення в технічній документації на всіх стадіях життєвого 

циклу космічної продукції при проведенні робіт і наданні послуг 

обґрунтованого порядку раціонального використання та ощадливої витрати 

матеріальних ресурсів, у тому числі вторинних.  

Здатність космічного приладу виконувати свою основну функцію 

безпосередньо визначається його конструктивним виконанням, що накладає 

істотні обмеження на вибір раціональних ресурсозберігаючих інженерних 

рішень, прийнятих в період розробки різних елементів. У цих випадках 

можлива багатоваріантність рішень і вибір найбільш раціонального з наявних. 

У випадку міжгалузевої взаємодії в космічній галузі при стандартизації 

необхідно забезпечувати взаємозв'язок методів забезпечення та оцінки 

положень і показників ресурсозбереження з загальними вимогами до 

забезпечення якості, безпеки продукції та споживання з виконанням технічних, 

соціальних і ресурсо-економічних положень та обмежень. 
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