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Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) як сектор економіки, призначений 
для розроблення і виробництва продукції військового призначення, фактично є 
фундаментом воєнної безпеки та обороноздатності країни. Підтримання високого 
рівня його розвитку є одним із пріоритетних воєнно-економічних завдань 
політики національної та воєнної безпеки держави. Незважаючи на широке 
використання в законодавчих та нормативно-правових актах терміну "оборонно-

промисловий комплекс" (наприклад, закон  України від 16 червня 2011 р. №3531 -
VI "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-

промисловому комплексі" та інш.), сам термін до цього часу не має законодавчого 
визначення. На нормативно-правовому рівні його визначення надано лише у 2015 
р. у Воєнній доктрині України, затвердженої Указом Президента України від 24 
вересня 2015 р. № 55/2015 (далі - Воєнна доктрина-2015): оборонно-промисловий 
комплекс - сукупність підприємств, установ і організацій промисловості та науки, 
що розробляють, виробляють, модернізують і утилізують продукцію військового 
призначення, виконують послуги в інтересах оборони для оснащення та 
матеріального забезпечення сил безпеки і оборони, а також здійснюють 

постачання товарів військового призначення та подвійного використання, надання 
послуг військового призначення під час виконання заходів військово-технічного 
співробітництва України з іноземними державами. Функціонально ОПК 
складається з двох частин: науково-технічної (науково-дослідної) та виробничої. 
До виробничої відносяться промислові підприємства, що займаються 
виробництвом продукції військового призначення. До науково-технічної - 

науково-дослідні інститути, конструкторські бюро та експериментально-

випробувальні центри (бази). Сучасний оборонно-промисловий комплекс України 
створений на основі підприємств ОПК колишнього Радянського Союзу, що були 
розташовані на території України. В Україні вироблялося лише 3% необхідних 
для ЗС кінцевих зразків озброєння та військової техніки, в той час як загальний 
обсяг продукції військового призначення (ПВП) становив 20% сумарного обсягу 
військового виробництва колишнього СРСР. Але обсяг випуску ОВТ на 80% 
залежав від зовнішніх поставок комплектуючих елементів з інших республік 
колишнього Радянського Союзу. Тобто кількість замкнених циклів виробництва 
складних систем зброї в Україні була дуже невелика. Розпад СРСР, що 
супроводжувався руйнуванням єдиного господарського механізму і 
технологічних ланцюжків, спадом економічного виробництва, а також природним 
відходом на другий план питань обороноздатності держави в 90-ті р. XX ст. 
привели до ослаблення воєнно-економічного потенціалу України. Прагнення 
України з несформованим ринковим господарським комплексом інтегруватися до 
європейського і світового економічного простору не знайшло підтримки з боку 
західних країн і також негативно відбилося на воєнно-економічному потенціалі 
країни. Спад економічного виробництва, розрив коопераційних технологічних 
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зв'язків призвели до скорочення поставок на зовнішній ринок технологічної 
продукції. Це серйозним образом вплинуло на розвиток оборонно-промислового 
комплексу України, привело до втрати багатьох закордонних ринків. Цьому 
сприяла також нескоординована політика виходу на світовий ринок озброєння 
країн СНД із надлишками ОВТ радянського виробництва, які виявилися в їхньому 
розпорядженні. Все це привело до скорочення отримання ресурсів з-за кордону, а з 
іншого боку, - до скорочення як обсягів, так і самих цих виробництв у країні. На 
цей час у загальному обсязі експорту України сировинних ресурсів і продукції з 
різним ступенем переробки, частка високотехнологічної продукції становить 
менше 3%. При цьому половина з цих 3% - експорт озброєння і комплектуючих 
до систем військового і подвійного призначення. Отже, експорт продукції 
оборонної промисловості певною мірою забезпечує присутність України на 
високотехнологічних ринках. Це вже не кажучи про забезпечення безпеки 
держави. В українському машинобудуванні, як і в інших галузях промисловості, 
зношування виробничих фондів становить на більшості підприємств 60 - 80 % [4]. 

Моральне старіння обладнання досягає 50 років і більше. Так, на заводі ім. 
Малишева в 2013 р. визнали, що доведеться списати 11,5 тис. з 16,5 тис. наявних 
верстатів, оскільки вони вже ні до чого не придатні. На сьогодні перед ОПК 
держави стоїть багато проблем. Економічний стан підприємств характеризується 
незбалансованістю структури оборонних виробництв, високим рівнем зношеності 
основних фондів, низькою рентабельністю роботи більшості підприємств, низьким 
рівнем завантаження виробничих потужностей. Коефіцієнт оновлення основних 
виробничих фондів дуже низький, становить не більше 2,5% на рік [4], а це 
визначає наростаюче технологічне відставання вітчизняної економіки. Причинами 
такого становища стали: різке скорочення оборонного бюджету та падіння обсягів 
виробництва продукції військового призначення, дезінтеграція технологічно 
пов'язаних виробництв та конструкторських і науково-дослідних організацій, 
погіршення якісного складу наукових і виробничих кадрів, відсутність у 
підприємств мотивації до виробництва високотехнологічної продукції тощо. В 
даний час Україна має розгалужений, нерівномірно розвинений, недостатньо 
скоординований ОПК. Значна кількість виробництв потребує масштабної 
реконструкції і технічного переоснащення. Більшість підприємств ОПК все ще 
знаходяться у власності держави: в організаційній структурі ОПК України 
превалюють державні та казенні підприємства. Належність більшості підприємств 
ОПК до власності держави, з одного боку, визначає його особливий статус і 
теоретично можливість преференцій, а, з іншого, перешкоджає інтеграції 
провідних підприємств комплексу до міжнародних науково-промислових 
об'єднань, розвитку проектного міжнародного співробітництва, вкладанню 
інвестицій. Фактично сучасний вітчизняний ОПК є сукупністю сегментів з 
підприємств, які належать до сфери управління різних центральних органів 
виконавчої влади. До його складу входять і державні посередники, яким надані 
повноваження для здійснення експорту товарів військового призначення, а також 
приватні підприємства. Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 
№ 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» були 
реорганізовані центральні органи виконавчої влади, у тому числі ті, що 
забезпечували вироблення та реалізацію державної політики у оборонно-

промисловому комплексі, переглянуто їх функції. У системі центральних органів 
виконавчої влади Указом Президента України від 31.05.2011 № 634 
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Мінекономрозвитку України було визначено головним органом з формування та 
забезпечення реалізації промислової політики та розвитку військово-технічного 
співробітництва. Основою ОПК України став Державний концерн 
«Укроборонпром» (далі - Концерн) створений постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 грудня 2010 р. №1221 «Про утворення Державного концерну 
«Укроборонпром» на виконання Указу Президента України від 28 грудня 2010 р. 
№1245/2010 «Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-

промислового комплексу України». На сьогодні до складу «Укроборонпрому» 
входять 137 підприємств, 21 з них знаходиться на непідконтрольних територіях 
Криму і Донбасу. Створення Концерну - перший вітчизняний досвід централізації 
управління оборонно-промисловою сферою, головна мета якої полягала в 
корінному поліпшенні роботи оборонної промисловості України. Нажаль, ці 
очікування не виправдалися. Результати аналізу динаміки розвитку державних 
підприємств, а також їх фінансового стану та рівня зносу основних виробничих 
фондів свідчать про недостатню ефективність здійснюваного державою 
управління підприємствами та необхідність зміни орієнтирів розвитку оборонно-

промислового комплексу шляхом впровадження вертикально-інтегрованих 
виробничих структур, здійснення незалежного контролю за діяльністю державних 
підприємств оборонно-промислового комплексу та перегляду частки державного 
сектору. У 2020 p. було прийнято ряд державних рішень, якими передбачалась 
реалізація заходів щодо зміцнення обороноздатності, зокрема: з метою розвитку 
оборонно-промислового комплексу вирішено створити центральний орган 
виконавчої влади, відповідальний за формування та забезпечення реалізації 
державної військово-промислової політики та функцій з управління об'єктами 
державної власності в оборонно-промисловому комплексі; реформувати концерн 
«Укроборонпром». Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 
624 було створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 
України (Мінстратегпром України). Міністерство визначено головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну промислову політику, державну військово-промислову 
політику, державну політику у сфері державного оборонного замовлення, у сфері 
оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та забезпечує 
формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності. 
Планується, що в 2021 році державний концерн «Укроборонпром» припинить 
своє існування, замість нього буде створено нові холдингові компанії, які будуть 
працювати за принципами корпоративного управління та прозорості. 65 
підприємств сформують новий холдинг з робочою назвою Оборонні системи 
України, він в свою чергу буде складатися з шести субхолдингів. Окремо буде 
сформований Аерокосмічний холдинг, який об'єднає три галузевих субхолдинги. 
Автори реформи сподіваються, що вона дозволить втілювати спільні проекти з 
міжнародними партнерами, забезпечувати прозорий трансфер технологій, щоб 
випускати якісне озброєння, в першу чергу, для ЗС України. Як відомо, основним 
завданням розвитку оборонно-промислового комплексу є забезпечення його 
ефективного функціонування як високотехнологічного багатопрофільного сектора 
економіки країни, здатного задовольнити потреби Збройних Сил та інших військ в 
сучасному озброєнні, військової та спеціальної техніки і забезпечити стратегічну 
присутність України на світових ринках високотехнологічних продукції і послуг. 
Сприяти вирішенню цього завдання повинне виконання Державної цільової 
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оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2022 
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 
року № 284-6 (в редакції-постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 
року № 66-1); Державної цільової програми створення та освоєння виробництва 
боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 197-3; 

Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового 
комплексу на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 травня 2017 року № 366-6. У відповідності до Указу Президента 
України від 27 лютого 2020 року № 59/2020 «Про основні показники державного 
оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки» строк виконання цих 
програм буде продовжений до 2024 року. На сьогодні замкнених циклів 
виробництва по всій основній номенклатурі зразків озброєння та військової техніки 
(ОВТ) в Україні не існує. А тому серед можливих шляхів забезпечення ЗС України 
потрібним ОВТ слід розглядати і такі: розробка та виробництво зразків ОВТ у 
співробітництві з іншими країнами; ліцензійне виробництво систем озброєння 
іноземного виробництва з використанням механізмів лізингу або офсетних схем; 
придбання зразків ОВТ в інших країнах. Найпривабливішим шляхом є розробка і 
виробництво найскладніших зразків ОВТ у співробітництві з іншими країнами. 
Цей шлях є практично єдиною можливістю брати активну участь у розробці й 
серійному виробництві зразків ОВТ, їх складових (комплектуючих елементів), 
впливати на їхні характеристик, а також використовувати новітні технології, 
якими володіють країни-учасники кооперації. Спільне виробництво ОВТ в 
кооперації з іншими країнами забезпечує, при однозначному зменшенні витрат на 
створення ОВТ, збереження науково-технічного і виробничого потенціалів ОГЖ, 
надає можливість розвивати його за пріоритетними напрямами, сприяє 
міжнародній інтеграції у сфері воєнно-технічної політики та прискорює адаптацію 
до світових умов і стандартів. Ліцензійне виробництво ОВТ доцільно 
використовувати при відсутності науково-технічної, технологічної і виробничої 
бази для створення потрібного для власних Збройних Сил ОВТ. Воно дає 
можливість отримати відсутні в країні технології і, в перспективі, по мірі 
накопичення відповідного досвіду перейти к створенню даного виду (типу) ОВТ 
власними силами. Лізинг ОВТ використовувати доцільно, як правило, для 
отримання занадто дорогого озброєння, коли немає необхідних коштів для його 
закупівлі. Придбання зразків ОВТ за кордоном потрібно використовувати тоді, 
коли немає можливості самостійно або в кооперації з будь-ким створювати ОВТ, 
а також при незначній потребі в даному зразку ОВТ. Проблема реформування 
вітчизняної оборонної промисловості не втратила своєї актуальності, а навпаки 
стала першочерговою необхідністю, проблемою граничної злободенності. Для 
збереження існуючого виробничо-технологічного потенціалу і забезпечення 
створення високотехнологічного перспективного ОВТ в ОПК України необхідно 
реалізувати комплекс заходів за такими напрямами: створення великих науково-

виробничих інтегрованих структур, орієнтованих на випуск високотехнологічної 
продукції військового, подвійного й цивільного призначення; інтенсифікація 
інноваційної діяльності з відтворення високих технологій, а також підтримка й 
розвиток базових воєнних і критичних технологій, що передбачають розробку й 
реалізацію інноваційних проектів з пайовим фінансуванням держави, підприємств 
і недержавних інвесторів; нарощування науково-технічного й виробничо-
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технологічного потенціалів в інтересах створення перспективних зразків 
озброєння; технічне переозброєння науково-виробничої бази, орієнтоване, 
насамперед, на реалізацію державної програми розвитку озброєння та військової 
техніки, розвиток стендової й випробувальної бази; створення й просування на 
ринки імпортозаміщуючой і експортоорієнтованої високотехнологічної продукції 
цивільного призначення, інтенсифікація взаємного трансферу технологій з воєнної 
сфери в цивільну й навпаки, що повинно сприяти підвищенню обороноздатності 
за рахунок розробки й виробництва нових зразків ОВТ; підвищення кваліфікації 
кадрового потенціалу, що включає вдосконалення системи підготовки 
(перепідготовки) кадрів, стимулювання залучення висококваліфікованих фахівців 
до ОПК.  
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