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Постановка проблеми. Рівень національної безпеки країни прямо залежить від 

забезпечення потреб підприємств оборонно-промислового комплексу, їх науково-
технічного та фінансово-економічного розвитку. В Україні оборонно-промисловий 
комплекс розглядається як цілісна економічна система галузей, підприємств, 
інженерно-конструкторських та науково-технічних об’єктів інфраструктури, які 
виконують розробницькі, дослідницькі, виробничі та державні військово-промислові 
завдання.  

Підприємства оборонно-промислового комплексу, які є сектором національної 
економіки, призначені для розробки і впровадження продукції, яка має оборонне 
значення і є фундаментом економічної та політичної безпеки країни. Фінансування 
підприємств оборонно-промислового комплексу прямо впливає на фінансову безпеку 
держави. Фінансова безпека підприємств оборонної промисловості та фінансова 
безпека держави в цілому знаходяться у стані прямого взаємовпливу. Отже, виникає  
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нагальна необхідність дослідження особливостей забезпечення фінансової безпеки на 
підприємствах оборонної промисловості та в оборонно-промисловому комплексі, що в 
подальшому дасть можливість розвитку міжнародного партнерства України з ЄС та 
НАТО. 

В умовах загострення військового конфлікту на Сході нашої країни посилення 
зв’язків з міжнародними партнерами вимагає дослідження питань міжнародного 
партнерства підприємств оборонно-промислового комплексу та їх фінансування. Крім 
того в умовах зовнішніх загроз фінансування підприємств оборонно-промислового 
комплексу з метою їх стабілізації та розвитку набуває особливого значення. Це вимагає 
оцінки фінансових аспектів розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-прикладні аспекти 
розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу є предметом вивчення 
багатьох науковців, серед яких доцільно виділити Н. Аванесову, яка у своїй праці 
розглядає основний потенціал та розвиток підприємств оборонно-промислового 
комплексу, приділяє увагу фінансовому плануванню підприємств оборонно-
промислового комплексу, процесу прогнозно-програмних досліджень підприємств 
оборонно-промислового комплексу України [1]. 

Особливості видатків на оборонно-промисловий комплекс з Державного 
бюджету розглядала Кириленко О. [6], порівняльний аналіз військових видатків в 
Україні та країнах НАТО проводили Романова Ю. та Урбанович В. [10], вплив 
макроекономічних показників на фінансування потреб оборонно-промислового 
комплексу розглядали Чеберяко О. і Смаль А. [13]. 

Разом з тим, невирішеними залишаються питання фінансування витрат 
підприємств оборонного комплексу задля зміцнення військового потенціалу та 
обороноздатності України, що сприятиме розвитку міжнародного партнерства 
підприємств оборонно-промислового комплексу України з ЄС та НАТО. 

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження сучасних аспектів  
міжнародного партнерства підприємств оборонно-промислового комплексу, засад їх 
діяльності та фінансових аспектів розвитку задля зміцнення фінансової безпеки 
держави . Для досягнення  мети дослідження були поставлені та вирішені наступні 
завдання: досліди теоретичні аспекти діяльності підприємств оборонно-промислового 
комплексу, провести оцінку оборонного бюджету України, а також з’ясувати переваги 
та недоліки міжнародного партнерства України та НАТО. 

Виклад основного матеріалу. Глобалізація світової економіки та розвиток 
інтеграційних процесів, зміни економічних та політичних систем накладають відбиток 
на розвиток підприємств оборонно-промислового комплексу адже саме вони дають 
змогу забезпечити безпеку від будь-яких зовнішніх  посягань та внутрішніх загроз.  

У своїй праці Бадрак В. стверджує, що «видатки на оборону – це спрямування 
фінансових ресурсів на оборону держави для утримання збройних сил, розвитку 
оборонної промисловості, проведення військових досліджень та ліквідації її наслідків» 
[2]. 

Аванесава Н. зазначає, що «фінансування силових структур України 
починається з планування, яке є важливою складовою фінансово-господарської 
діяльності силових структур країни». Планування здійснюється у встановлені законом 
строки з метою забезпечення необхідного рівня обороноздатності держави шляхом 
обґрунтування перспектив розвитку Збройних Сил України та інших військових 
формувань з урахуванням характеру реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та 
економічних можливостей держави, із зазначенням конкретних заходів, виконавців та 
термінів їх реалізації [1].  
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Функціонування силових структур є принциповою основою реалізації політики 
національної безпеки. Серед комплексу проблем цієї сфери однією із найголовніших є 
проблема забезпечення належного рівня фінансування силових структур. До 
недавнього часу спостерігались порівняно невеликі видатки на оборону, які становили 
5-7% видатків зведеного бюджету.  

Значним недоліком оборонного бюджету України є те, що його структура не 
відповідає світовим нормам. Так, класичний військовий бюджет країни НАТО, як 
правило, складається з чотирьох частин: витрати на особовий склад (до 45%), операційні 
витрати (25%), фінансування оборонних НДДКР (до 10%) і придбання нових зразків 
озброєння та техніки (до 20%). В Україні на утримання основного складу витрачається 
від 20% до 40% коштів, а на такі статті, як «закупівля озброєння і військової техніки» і 
«науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи» – менше 1% [4]. 

В Україні видатки на оборону займають не значну частину у загальному обсязі 
видатків зведеного бюджету України (табл. 1). Але у 2019 році їх питома вага у 
загальному обсязі зведеного бюджету в порівнянні з 2005 та 2010 роками зросла 
приблизно вдвічі. 

 
Таблиця 1 – Видатки на оборону у зведеному бюджеті України за 2005-2019 

роки, млн. грн. 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Видатки 141698,8 377842,8 679871,4 835832,1 1056973,1 1250189,5 1372350,6 

Оборона 6041,0 11347,1 52015,8 59359,1 74360,4 97024,1 106627,8 

Питома ва га 
видатків на 
оборону у 
загальній 
сумі видатків 
зведено го 
бюджету 
України 

4 ,3 3,0 7,6 7,1 7,0 7,8 7,8 

Джерело: розраховано авторами  
 
Оборонно-технічне співробітництво України з НАТО зосереджено не лише на 

дотриманні бюджетних стандартів фінансування, а й на використанні сучасних 
технологій, технічних стандартів в інтересах розвитку оборонно-промислового 
комплексу. Важливим є активізація співробітництва у науковій сфері щодо вимірів 
безпеки, судово-експертної діяльності, медицини, екології. Адже останнім часом суттєво 
зросла роль міжнародних організацій у забезпеченні національної безпеки. Для України 
співробітництво з міжнародними організаціями у сфері безпеки тісно пов’язана з 
зовнішньою політикою, а саме з процесами євроінтеграції, взаємодії з ЄС та НАТО.  

Враховуючи політико-економічні фактори визначаються певні можливості, які 
отримує Україна: технологічні, через впровадження нових видів техніки та технологій, 
устаткування, науково-дослідних розробок, підготовка науково-виробничих кадрів; 
управлінські, через впровадження сучасних методик управління, підвищення 
кваліфікацій, розробці стратегій та реформ відповідно до напрямків міжнародної 
політики та військових стандартів; економічні, через залучення інвестицій,  фінансових 
допомог, замовлень. 
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Міжнародне партнерство України та НАТО охоплює проведення воєнної 
реформи, оборонно-технічну сферу, забезпечення економічної безпеки, планування на 
випадок надзвичайних ситуацій, партнерство з питань науки та довкілля, реалізація 
проектів щодо подолання корупції, професійної підготовки цивільного персоналу 
сектору безпеки та оборони, реформування системи військової освіти в Україні, 
підготовки, перепідготовки та соціального захисту звільнених у запас 
військовослужбовців [14].  

Враховуючи військову агресію на Сході Україні доцільно поглиблювати 
співробітництво з міжнародними організаціями, насамперед НАТО та ЄС у напрямку 
розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу. Першочерговість та 
систематичність співробітництва повинна стати частиною загальної трансформації 
оборонно-промислового комплексу у контексті євроінтеграції України. Заходи 
євроінтеграції України вимагають відповідної бюджетної підтримки та законодавчого 
врегулювання. 

Існують твердження, що оборонні витрати негативно впливають на економічний 
розвиток країни та планують за рахунок їх скорочення вирішити накопичені економічні 
та соціальні проблеми. Однак, за оцінками експертів, оборонно-промисловий комплекс 
є одним із основних резервів, що дає можливість у взаємодії з іншими секторами 
економіки розраховувати на забезпечення країною статусу індустріально незалежної 
держави. Оборонно-промисловий комплекс є невід’ємною складовою частиною 
військового потенціалу країни та промисловою основою національної безпеки держави. 
Оборонні витрати реалізуються і впливають на економічний розвиток оборонно-
промислового комплексу, який виробляє озброєння, військову техніку, послуги 
національної оборони та іншу оборону продукцію. Саме у цьому комплексі 
народжується високі технології, ноу-хау, що згодом можуть застосовуватися й у 
цивільних галузях економіки [3]. 

Левова частка державних оборонних підприємств сконцентрована в ДК 
«Укроборонпром» і Державному космічному агентстві. В «Укроборонпром» входять 
137 держпідприємств, з яких 21 розташоване на непідконтрольних територіях, 83 – 
фінансово нестабільні, 15 – банкрути. Отже, тільки 26 підприємств, на яких працює 
понад 52 тис. працівників, генерують 89% доходу. Причому деякі невеликі 
держпідприємства й конструкторські бюро, які перебувають на межі банкрутства, 
можуть володіти певними унікальними патентами, технологіями. Отже на державному 
рівні слід передати їх інтелектуальну власність іншим держпідприємствам, які зможуть 
використовувати наявні ресурси максимально ефективно. З цією метою ми опрацювали 
проєкт Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-
промислового комплексу державної форми власності», що передбачає консолідацію 
активів, продаж надлишкового майна й ліквідацію непрацюючих підприємством [7].  

У проєкті Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік» запланований 
обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить рекордні 5,95% від 
ВВП. Це більше в порівнянні з 2021 роком, коли було виділено 5,92%, та з 2020 роком, 
коли видатки складали 5,45% від ВВП. При цьому на фінансування Збройних Сил 
України у 2022 році має піти 131 млрд. грн., з яких рекордні кошти – 32,9 млрд. грн. – 
передбачені на програму розвитку озброєння та військової техніки [7]. 

Отже, фінансування армії і оборонних ініціатив залишається однією з ключових 
статей у проекті Державного бюджету на 2022 рік. ЗСУ має  бути забезпечене всім 
необхідним для ефективної безпеки і оборони. Це також дасть стимул для розвитку 
підприємств оборонно-промислового комплексу, що дозволить не тільки забезпечити 
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обороноздатність та безпеку країни, але й сприятиме збільшенню робочих місць на 
підприємствах оборонно-промислового комплексу» [8]. 

Активне залучення приватного бізнесу до оборонного комплексу країни на 
основі впровадження механізму державно-приватного партнерства - це новий напрямок 
у формуванні витрат підприємств оборонно-промислового комплексу, що 
підтверджується досвідом європейських країн. Водночас, збільшення видатків 
оборонно-промислового комплексу може призвести до суттєвого дисбалансу 
цивільного та військового секторів економіки.  

Розвиток оборонно-промислового комплексу, оновлення техніки та технологій 
неможливий без значного інвестиційного втручання через можливість залучення 
прямих іноземних інвестицій у різноманітні оборонні проекти, створення спільних 
наукоємних підприємств, довгострокове державне оборонне замовлення. Важливим 
аспектом залучення іноземних інвестицій в оборону галузь є підвищення рівня її 
інвестиційної привабливості та можливостей об’єднуватись державам для реалізації 
спільних проєктів.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Міжнародне партнерство 
підприємств оборонно-промислового комплексу з НАТО і ЄС стає чинником 
реформування і розвитку всього військово-промислового комплексу України, що 
дозволить використовувати сучасні технології, технічні стандарти в інтересах розвитку 
оборонно-промислового комплексу, сприятиме активізації співробітництва у науковій 
сфері щодо вимірів безпеки, судово-експертної діяльності, медицини, екології. Для 
України співробітництво з міжнародними організаціями у сфері безпеки тісно 
пов’язана з зовнішньою політикою, а саме з процесами євроінтеграції, взаємодії з ЄС та 
НАТО. 

Проведений аналіз бюджетного фінансування оборонного комплексу України 
показує збільшення витрат на оборону у загальному обсязі зведеного бюджету, що 
можна охарактеризувати виключно як позитивне явище, особливо в умовах військового 
конфлікту.  

Перспективи подальших досліджень вбачаються у детальному аналізі витрат 
підприємств оборонного комплексу, що дасть змогу оптимізувати витрати, сприятиме 
широкому залученню приватного бізнесу на основі впровадження механізму державно-
приватного партнерства. 
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International Partnership of Enterprises of the Defense-industrial complex of Ukraine: 
Financial and Economic Aspects of Development 

The level of national security of the country directly depends on the needs of enterprises of the defense-
industrial complex, their scientific, technical, financial and economic development. The financial security of 
defense enterprises and the financial security of the state as a whole is in a state of direct mutual influence. Thus, 
there is an urgent need to study the peculiarities of ensuring financial security at the enterprises of the defense 
industry and in the defense-industrial complex. The purpose of the work is to study the modern aspects of an 
international partnership of enterprises of the defense-industrial complex, the principles of their activities, and 
the financial aspects of development. 

The article considers the interpretations of scientists on the concepts of defense spending and financing 
of law enforcement agencies, considers the structure of the defense budget of Ukraine. The article considers the 
defense-industrial complex as an integral part of the entire military potential of the country and the industrial 
basis of the national security of the state. The article states that the enterprises of the defense-industrial complex 
produce high technologies, know-how, which can later be used in civilian sectors of the economy. 

International partnership of enterprises of the defense-industrial complex with NATO and the EU 
becomes a factor in the reform and development of the entire military-industrial complex of Ukraine. However, 
given the needs of the domestic defense-industrial complex, along with the processes of its structural 
restructuring, cooperation on technological modernization of the enterprises of the sector and the renewal of the 
manufactured armaments should deepen. It is also advisable to intensify cooperation in the field of space, both 
for military and civilian security-related purposes. A separate direction of cooperation should be the creation of a 
joint innovative infrastructure in the defense-industrial complex.  
military-industrial complex, military-technical cooperation, military budget, financing of the military-
industrial complex 
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